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Sammendrag
Denne oppgaven undersøker hvordan personer velger et digitalt verktøy,
og hvordan design kan bidra til å forenkle denne valgprosessen. Oppgaven
ser på eksisterende litteratur innenfor interaksjonsdesign, valgmønstre
og hvordan man kan oppnå enkelhet i design. Oppgaven benytter seg
av forskningsmetodologien User Centered Design (UCD) og involverer
ti deltakere i forskjellige datainnsamlingsmetoder. Vi har utviklet et
designforslag over tre iterasjoner som sikter til å gjøre det enklere for
personer å velge et digitalt verktøy for en oppgave de har foran seg. Vi fant
at deltakerne benyttet seg av en fremgangsmåte bestående av tre faser da
de skulle velge et digitalt verktøy. Vi fant også at deltakerne la forskjellig
vekt på hvilke designelementer som burde være tilstede i et design som
ønsker å forenkle denne valgprosessen, og at et godt valg passer til
konteksten og omfanget av oppgaven som skal utføres med det digitale
verktøyet. Vi så at det er viktig at designet enten støtter én valgkontekst,
eller gir brukeren muligheten til å endre designet etter den konteksten de
er i når de skal velge et digitalt verktøy. Vi ble også gjort oppmerksomme på
hvordan det tekstlige språket hadde en betydning for hvordan deltakerne
oppfattet forslagene til digitale verktøy som designforslaget vårt kom med.
Her så vi at et tillitvekkende, troverdig og personlig språk kan fremstå som
mer autentisk, men at det kan gå på bekostning av tekstens faglige tyngde.
Vi fant at rollene kjøper og bruker ikke er like fremtredende i valg
av digitale verktøy som i valg av andre produkter. Vi styrker verdien
av anbefalinger fra andre, diskuterer hvordan det ikke alltid er mulig
å forenkle noe, hvordan man ikke alltid ønsker enkelhet og hvordan
enkelhet i noen tilfeller kan oppleves som negativt. Vi så også hvordan
designprinsipper bare kan ta oss et stykke på veien til enkelhet, og at det
er viktig å teste designforslaget med brukerne for å forstå hvordan det
oppleves i bruk.

Nøkkelord: Design, valg, digitale verktøy, interaksjonsdesign, UCD
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Arbeidet med denne masteroppgaven har vært en spennende og lærerik
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Kapittel 1

Introduksjon
Dette kapittelet vil beskrive vår motivasjon for oppgaven, vårt forskningsspørsmål og hvordan vi velger å avgrense det. Avslutningsvis viser vi hvordan oppgaven er strukturert, hvor vi kort beskriver hva hvert kapittel inneholder.

1.1

Motivasjon

Mange av verktøyene vi bruker i dag er digitale, og vi tror mennesker
og verktøy går hånd i hånd. Noe av motivasjonen bak denne oppgaven
ligger i måten vi oppfatter menneskets egenskaper og hva det kan få
til med de riktige verktøyene. Vi tror at datamaskinen og internett kan
knytte oss tettere sammen, og gi tilgang til deler av menneskets samlede
kunnskap, hvor effektiv kommunikasjon kan tilrettelegge for et samarbeid
og en felles utforsking av nye oppdagelser. Sammenlignet med mennesket
er datamaskinen bedre til kalkulasjoner og automatiserte oppgaver, hvor
programvare kan brukes til simulering, modellering, modifisering eller
produsering. Vi tror at bruken av digitale verktøy er et samarbeid mellom
mennesker og datamaskiner, hvor de sammen kan utrette utrolige ting. I
denne oppgaven tar vi utgangspunkt i at det å velge et digitalt verktøy
som passer til oppgaven er et viktig steg mot et godt samarbeid. Vi ønsker
derfor å undersøke hvordan mennesker velger digitale verktøy, og hvordan
design kan bidra til en enklere valgprosess.
Det finnes mye eksisterende litteratur som undersøker hvordan mennesker velger, og hvordan design kan gjøres enklere, men så vidt vi vet finnes det ikke noe tidligere forskning på hvordan mennesker velger akkurat
digitale verktøy, og hvordan et design kan bidra til at denne valgprosessen
blir enklere. Denne oppgaven er derfor også motivert av et ønske om å un-
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dersøke dette tilsynelatende tomrommet. Denne oppgaven benytter seg av
forskningsmetodologien UCD og involverer ti deltakere i forskjellige datainnsamlingsmetoder. Vi har utviklet et designforslag over tre iterasjoner
som sikter til å gjøre det enklere for personer å velge et digitalt verktøy for
en oppgave de har foran seg.
Vi som fremtidige designere motiveres også av å undersøke hvordan
man kan oppnå enkelhet i design, og hvordan mennesker interagerer med
teknologi. Vi tror at erfaringene fra denne oppgaven kan gi oss en bedre
forståelse av hvordan design kan støtte valgprosesser og håper dette kan
brukes i våre og andre designeres fremtidige arbeid.

1.2

Forskningsspørsmål

Denne oppgaven ønsker å undersøke forskningsspørsmålet:
1. Hvordan velger man et digitalt verktøy,
2. og hvordan kan design bidra til en enklere valgprosess?
Forskningsspørsmålet er todelt hvor vi i den første delen ønsker å
finne ut av hvordan personer velger digitale verktøy, og i den andre delen
hvordan et design kan bidra til at denne valgprosessen blir enklere. Vi vil
undersøke disse forskningsspørsmålene ved å involvere deltakere og se på
hvordan de velger digitale verktøy. Vi vil så bruke det vi finner til å utvikle
et designforslag som sikter til å passe med måten deltakerne velger digitale
verktøy. Dette designforslaget vil utvikles gjennom flere iterasjoner der vi
tester det med deltakerne og endrer det etter deres tilbakemeldinger. Videre
i oppgaven vil vi referere til begge delene av forskningsspørsmålet som
”forskningsspørsmålet”.

1.3

Avgrensning

Det finnes mange forskjellige digitale verktøy, og en person kan velge et
digitalt verktøy i flere forskjellige kontekster. Typen digitalt verktøy og
kontekst kan spille en rolle på hvordan de velges. Det er derfor viktig at vi
avgrenser oppgaven ved å beskrive hvilke digitale verktøy og kontekster
vi ønsker å undersøke.
Digitale verktøy i denne oppgaven vil være programvare på datamaskiner eller applikasjoner på smarttelefoner, nettbrett og smartklokker. Elektriske verktøy som for eksempel symaskiner og vaskemaskiner vil ikke bli

2

undersøkt av oss her. Vi er interessert i verktøy der interaksjonen og resultatet av bruken skaper en verdi som kan oppleves gjennom digitale medium.
Det at en person velger et digitalt verktøy kan også bli gjort i mange
forskjellige kontekster. Disse kontekstene kan spille en rolle for hvilket
digitalt verktøy valget faller på, men vi tror det kan være utfordrende
å skille mellom hvilken kontekst som gjelder i det valget blir tatt. En
person kan for eksempel velge et digitalt verktøy for å løse en jobbrelatert
oppgave, men basere valget på det personen ønsker å investere tid i og
lære seg privat. En annen person kan for eksempel jobbe med det samme
som de har som hobby, og dermed gjøre akkurat skillet mellom privat og
arbeid flytende. Vi kommer ikke til å utelukke personer basert på deres
brukssituasjon, men heller beskrive konteksten som lå til grunn for hvert
valg slik vi forstår den. I tillegg ønsker vi å avgrense oppgaven så godt
det lar seg gjøre til å handle om valgmønsteret til enkeltpersoner og ikke
for eksempel hvordan et selskap velger og kjøper inn programvare i stor
skala.
Typen oppgave som skal løses med det digitale verktøyet kan også
spille en rolle for hvordan valget blir tatt. Det å velge et digitalt verktøy for
å løse en oppgave som kaller for kreativitet, for eksempel fotoredigering
eller musikkproduksjon, kan ha andre forutsetninger enn det å velge et
digitalt verktøy for en oppgave som å for eksempel ta opp video av
dataskjermen. For å tydeliggjøre mulige forskjeller i typen oppgave som
utføres og dens kontekst, vil vi beskrive hver enkeltsituasjon.

1.4

Oppgavens struktur

Denne seksjonen viser hvordan oppgaven er strukturert og beskriver
kort hva hvert kapittel inneholder. I denne oppgaven har vi valgt å
ikke oversette engelske sitater. Dette har vi valgt å gjøre for å beholde
forfatternes ordlyd, og fordi direkte sitater, som ikke er oversatt, kan være
mer presise og gi mindre rom for feiltolking. Vi har også valgt å bruke den
engelske versjonen av fagbegreper der vi ser det som hensiktsmessig: der
vi tror at en norsk oversettelse kan gjøre det vanskeligere å kjenne igjen
fagbegrepene.
Kapittel 2 - Bakgrunn
Dette kapittelet beskriver bakgrunnen for oppgaven. Her vil vi forklare hva
vi ser på som et digitalt verktøy, deretter beskrive valg og vise eksisterende
3

løsninger som våre designforslag har blitt inspirert av.
Kapittel 3 - Interaksjonsdesign
Dette kapittelet gir en innføring i interaksjonsdesign, og beskriver teori og
eksisterende litteratur som vi bruker videre i oppgaven.
Kapittel 4 - Valgmønstre og enkelhet
Dette kapittelet forklarer teori og forskning direkte knyttet til forskningsspørsmålet. Siden oppgaven vår går ut på å se hvordan man velger digitale
verktøy, og hvordan design kan bidra til en enklere valgprosess, vil vi her
trekke frem eksisterende litteratur om valgmønstre og enkelhet.
Kapittel 5 - Forskningsmetode
I dette kapittelet ønsker vi å gjøre rede for metodiske valg vi har gjort i denne oppgaven. Vi vil presentere forskningsfilosofi, forskningsmetodologi og
hvilke forskningsmetoder vi har brukt.
Kapittel 6 - Empiri
Dette kapittelet presenterer data vi har samlet inn gjennom deltakende
observasjon, semi-strukturerte intervjuer, kontekstuelle oppgaver og brukertester. Kapittelet er strukturert slik at det kort oppsummerer hva vi gjorde, for å så presentere data samlet inn fra hver deltaker.
Kapittel 7 - Funn
Dette kapittelet presenterer funn fra analysen av innsamlet data. Kapittelet
vil først beskrive hvordan deltakerne våre valgte digitale verktøy, for å så
beskrive hvordan design kan bidra til en enklere valgprosess av digitale
verktøy.
Kapittel 8 - Designforslag
Dette kapittelet presenterer det endelige designforslaget som vi har utviklet
gjennom tre iterasjoner. Kapittelet vil beskrive hvordan designforslaget kan
bidra til en enklere valgprosess, beskrive stukturen til designforslaget og
forklare hvilke designvalg som er tatt.
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Kapittel 9 - Diskusjon
Dette kapittelet diskuterer funnene våre opp mot eksisterende litteratur,
reflekterer over prosessen vår og hvordan vi gjennomførte de forskjellige
delene av oppgaven.
Kapittel 10 - Konklusjon
I dette kapittelet kommer vi med en konklusjon på forskningsspørsmålet
vårt og presenterer det vi ser på som spennende områder for videre
forskning.
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Kapittel 2

Bakgrunn
Dette kapittelet beskriver bakgrunnen for oppgaven. Vi vil først forklare
hva vi ser på som et digitalt verktøy, deretter beskrive valg og vise
eksisterende løsninger som våre designforslag har blitt inspirert av.

2.1

Hva er et digitalt verktøy?

I 1.3. Avgrensning, s. 2 beskriver vi et digitalt verktøy som et verktøy der
interaksjonen og resultatet av bruken skaper en verdi som kan oppleves
gjennom digitale medium. Vi ser på et digitalt verktøy som programvare
på datamaskiner eller applikasjoner på smarttelefoner, nettbrett og smartklokker. Vi har valgt å kalle dem ”digitale verktøy” fordi vi vil fremheve
programvarens funksjon som et verktøy for mennesker. Vi ønsker at det å
velge et digitalt verktøy heller skal oppleves som å velge et verktøy fra en
verktøykasse enn å velge et verktøy i en butikk der man må sammenligne
flere forskjellige alternativ som kan oppleves som like. Vi vil at programvare skal oppleves som et verktøy, som hjelper brukeren med å utføre den
oppgaven de ønsker å gjennomføre. Dette passer også med det Norman
(1998, s. xii) beskriver i boken ”The Invisible Computer”:
”People should learn the task, not the technology. They should
be able to take the tool to the task, not as today, where we must
take the task to the tool.”
Selv synes vi at en datamaskin og dens medfølgende programvare til
tider kan virke styrende, hvor man får følelsen av at man opererer på
datamaskinens premisser. Eksempler på dette kan være når datamaskinen
krever at man installerer en oppdatering, eller når et program har
et utfordrende design. Vi mener også at ordet ”verktøy” tydeliggjør
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brukerens posisjon som den handlende parten, hvor verktøyet følger
brukerens ønsker, og ikke motsatt.
I oppgaven vil vi bruke ordet ”digitale verktøy”, men likevel benytte
oss av ordet ”program” der det passer tekstens kontekst. Dette kan være
steder der vi gjengir eksisterende litteratur som undersøker programvare,
sitater og der bruken av ordet ”program” gjør teksten klarere.

2.1.1

Mengden digitale verktøy

Denne oppgaven startet ut ifra samtaler med venner og familie der de
fortalte om oppgaver som de skulle løse med datamaskinen og deres
fremgangsmåte for å velge et digitalt verktøy som kunne hjelpe dem.
Da vi begynte å tenke over de digitale verktøyene vi kjente til selv,
ble det tydeligere hvor mange alternativer til digitale verktøy man kan
velge mellom. Vi skrev en liste med forskjellige oppgaver man kan løse
med en datamaskin, for så å fylle listen med alle de forskjellige digitale
verktøyene vi visste om. Vi kategoriserte de digitale verktøyene under
oppgavene slik vi så det som hensiktsmessig. Vi endte med å skrive
ned ca. 230 digitale verktøy, fordelt på 36 oppgaveområder (se vedlegg
F for den fullstendige listen). De digitale verktøyene i denne listen er
utviklet av selskaper som kan ha utviklet flere digitale verktøy for å dekke
en større bredde av oppgaver. Eksempler på slike selskaper er Adobe,
Apple, Autodesk og Microsoft. Innenfor hvert oppgaveområde som for
eksempel videoredigering, musikkproduksjon eller 3D-modellering finnes
det mange digitale verktøy fra flere forskjellige selskaper. Selv om digitale
verktøy innenfor et programområde har forskjellig grensesnitt og mengde
funksjoner, kan flere av dem oppnå lignende resultater.
I denne listen så vi at det finnes mange alternativer å velge mellom,
men fra samtalene med andre forsto vi at det kan være utfordrende å velge
ett. I denne oppgaven vil vi derfor undersøke hvordan man velger digitale
verktøy, og se på hvordan design kan bidra til en enklere valgprosess.

2.2

Hva er et valg?

Et valg kan både beskrive handlingen ”det å ta et valg”, og de alternativene
man kan velge mellom. Jonassen (2012) undersøker hvordan man kan lære
seg å løse problemer, og forteller at en valgavgjørelse involverer det å velge
ett eller flere fordelaktige eller tilfredsstillende alternativer fra et større sett
med alternativer. Han gjengir Yates og Tschirhart (2006) som forklarer at
det finnes flere forskjellige typer valg, disse kan inkludere:
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• Et valg — En handling der man velger noe fra et større sett
med alternativer (for eksempel: velge et digitalt verktøy fra mange
mulige).
• Aksept eller avisning — Et binært valg hvor bare ett spesifikt alternativ blir akseptert eller ikke (for eksempel: få innpass på et studieprogram).
• Verdievalueringer — En uttalelse på hvor mye noe er verdt, støttet
av forpliktelser (for eksempel: hvor mye man er villig til å by i en
budrunde på en bolig).
• Konstruksjoner — Forsøk på å skape én ideell løsning gitt en mengde
tilgjengelige ressurser. Dette kan være sammensatte problemer som
kaller for flere avgjørelser som sammen former ett valg (for eksempel:
bestemme et budsjett for året).
I denne oppgaven vil vi fokusere på den første typen av valg nevnt over,
der man velger noe fra et større sett med alternativer.
Det å kunne velge kan bli sett på som en frihet som lar oss forme
livene våre og åpne nye muligheter, men det å velge én ting kan også
være det samme som å velge bort noe annet. Vi kan velge tilsynelatende
intuitivt og enkelt i noen situasjoner, selv i situasjoner der valget fører til
store livsendringer (for eksempel: flytte hjemmefra). Andre ganger kan det
å ta et valg være krevende, selv om konsekvensene til valget er små (for
eksempel: velge noe å spise til middag). Jonassen (2012) sier at det finnes
to forskjellige oppfatninger av hvordan vi går frem for å vurdere hvilket
valg vi burde ta. Den ene oppfatningen inkluderer normative modeller,
der man antar at brukeren tar rasjonelle valg og søker det mest optimale
alternativet i enhver situasjon. Normative modeller kan være ”rational
choice models”, ”cost-benefit analysis” og ”risk assessment models”. Den
andre oppfatningen inkluderer naturalistiske modeller, som antar at valg
baserer seg på underliggende følelser og tidligere erfaringer. Naturalistiske
modeller kan være ”narrative-based decision making” og ”identity-based
decision making”.
I denne oppgaven tror vi at valg av digitale verktøy kan basere seg
på begge oppfatningene av hvordan vi vurderer hvilket valg vi burde ta.
Vi tror at en person både kan velge digitale verktøy basert på grundige
undersøkelser og sammenligninger, samtidig som valget kan basere seg på
subjektive meninger, erfaringer og følelser. Vi kommer ikke til å benytte
oss aktivt av normative eller naturalistiske modeller, men sammen danner
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oppfatningene beskrevet av Jonassen (2012) et bakteppe for hvordan vi
ser på valg i denne oppgaven. Det finnes mye forskning om valg knyttet
opp til fagfelt som psykologi og økonomi (Glasser, 1998; Kahneman, 2011;
Thaler & Sunstein, 2009). Vi ønsker ikke å gå dypere inn i disse fagfeltene,
men heller se på valg i en teknologikontekst. Vi trekker frem litteratur som
passer til dette i seksjon 4.1. Valgmønstre, s. 29.

2.3

Inspirasjon og eksisterende løsninger

Denne seksjonen vil beskrive eksisterende løsninger som gir en oversikt
over alternativer til digitale verktøy og produkter, og som prøver å hjelpe
brukeren med å ta et valg. Vi vil trekke frem et utvalg av disse, beskrive
hvordan de fungerer og hvordan de har inspirert designforslagene våre.

2.3.1

Apple App Store og Google Play

Apple App Store og Google Play er begge forhåndsinnstallerte applikasjoner på henholdsvis Apple og Android baserte enheter. Disse applikasjonene fungerer som en nettbutikk der brukeren kan kjøpe og laste ned
andre ønskelige applikasjoner. Vi har hentet inspirasjon fra disse ved å se
på hvordan de strukturerer oversikten over det som finnes, og hvordan de
presenterer hver enkelt applikasjon. De fordeler applikasjonene på kategorier, og sorterer dem i topplister basert på brukerrangering (se figur 2.1b på
neste side). Hver enkel applikasjon har sin egen side med en beskrivelse,
bilder og videoer (se figur 2.1a på neste side). Brukere kan også rangere
applikasjoner på en femstjernersskala og legge igjen tilbakemeldinger.

2.3.2

AlternativeTo

AlternativeTo1 er en nettside som lar brukeren søke på et program
de vet om, for å så få forslag til lignende programmer. Forslagene
viser ofte alternativer som er gratis. AlternativeTo beskriver seg selv
som å gi ”Crowdsourced software recommendations”, hvor brukere kan
legge inn og stemme over hvilke programmer som ligner eller passer
best som et alternativ til programmet brukeren søkte på. Man kan for
eksempel søke på bilderedigeringsprogrammet Adobe Photoshop og få
opp forslag til alternativer som GIMP, Krita og Affinity Photo. Hvert forslag
vises med en beskrivelse, kommentarer lagt igjen av andre brukere og
forskjellige ”merkelapper” som sier noe om pris, støttede operativsystem
1 AlternativeTo

— https://alternativeto.net/
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(a) Apple App Store

(b) Google Play

Figur 2.1: Skjermbilde fra applikasjonsbutikkene Apple App Store og
Google Play. Viser hvordan en applikasjon blir presentert i Apple App Store
(figur 2.1a), og en toppliste i Google Play (figur 2.1b). Skjermbildene er
hentet 6. mai 2020 fra applikasjonene på egne mobiltelefoner.
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og stikkord som beskriver forslagets funksjonalitet. Det er også mulig å
sortere forslagene på pris og operativsystem (se figur 2.2 på neste side).
Designforslagene våre trekker mye inspirasjon fra denne siden, spesielt
merkelappene og sorteringsmulighetene.

2.3.3

Smallpdf

Smallpdf2 er en nettside som gir brukeren muligheten til å endre og
konvertere opplastede PDF-dokumenter på en enkel måte. Forsiden deres
består av store fargerike knapper presentert med ikoner og beskrivelser (se
figur 2.3, s. 14). Hver knapp viser til én handling man kan gjøre med et PDFdokument. Dette kan for eksempel være handlinger som å rotere, slette
sider eller komprimere et PDF-dokument. Hvis brukeren klikker seg inn
på en av handlingene får de muligheten til å laste opp et PDF-dokument
og gjøre endringer direkte på nettsiden. Brukeren får så muligheten til å
laste ned PDF-dokumentet med endringene. Vi er inspirert av hvordan
nettsiden viser og deler opp alle de forskjellige handlingene på samme
side, hvor hver knapp bare inneholder den valgte handlingen. På denne
måten kan en bruker klikke seg inn på én handling og slippe å navigere i
undermenyer. Brukere kan også redigere PDF-dokumentet sitt uten at de
trenger å bekymre seg for at PDF-dokumentet de vil redigere blir endret
på en annen måte enn den handlingen de valgte. Her tror vi også at
hovedfokuset til nettsiden ikke er å hjelpe brukeren med å velge hva de
skal gjøre, men heller gi brukeren en klar oversikt over hvilke valg de kan
gjøre.

2.3.4

Ninite

Ninite3 er et program som hjelper brukeren med å installere og oppdatere
et utvalg av programmer på en datamaskin. Ninite blir ofte brukt når
man har en ny datamaskin og vil installere flere programmer uten å
måtte oppsøke og installere hvert program enkeltvis. På nettsiden til
Ninite kan en bruker først velge programmer fra en liste (se figur 2.4,
s. 14), for å så laste ned en installasjonsfil som installerer alle de valgte
programmene. Med denne installasjonsfilen slipper brukeren å navigere
seg gjennom hver enkel installasjonsprosess. Installasjonsfilen installerer
heller ikke uønsket programvare. Vi blir inspirert av måten Ninite gir
et utvalg av programmer, og hvordan det kan gjøre at brukeren slipper
å stilling til installasjonsprosessen til hvert enkelt program. Vi er også
2 Smallpdf
3 Ninite

— https://smallpdf.com/
— https://ninite.com/
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Figur 2.2: Skjermbilde fra nettsiden AlternativeTo. AlternativeTo viser
alternativer til bilderedigeringsprogrammet Adobe Photoshop. Her blir
forslagene presentert med beskrivelse, kommentarer fra brukere, pris og
merkelapper. Skjermbildet viser også muligheten til å sortere forslagene på
pris og operativsystem. Hentet 6. mai 2020 fra https://alternativeto.net/
software/adobe-photoshop/.
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Figur 2.3: Skjermbilde fra nettsiden Smallpdf. Figuren viser hele forsiden
med de forskjellige handlingene en bruker kan benytte seg av til å endre et
PDF-dokument. Hentet 6. mai 2020 fra https://smallpdf.com/.

Figur 2.4: Skjermbilde fra nettsiden Ninite. Figuren viser hvordan brukeren
får valget mellom mange forskjellige programmer som Ninite kan samle og
inkludere i én enkel installasjonsfil. Hentet 6. mai 2020 fra https://ninite.
com/.
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inspirert av måten Ninite tydeliggjør programmenes funksjon, hvor vi
synes det gir følelsen av at hvert program bare er et digitalt verktøy i en
digital verktøykasse.

2.3.5

Prisjakt

Prisjakt4 er en nettside som lar brukeren søke på produkter og sammenligne priser fra forskjellige butikker. På forsiden viser de forskjellige produktkategorier som tar brukeren til nye underkategorier. Et produkt blir
presentert med en femstjernersskala og enkle stikkord. Produktsiden viser
hvilke butikker som selger produktet, og sorterer dem etter pris. Det er
også mulig å se hvordan prisen på produktet har utviklet seg over tid. Selv
benytter vi oss av nettsiden ofte, hvor vi liker oversikten den gir oss. Vi blir
inspirert av nettsidens ryddige fremstilling av forskjellige produkter og butikker, som vi kunne tenkt oss å videreføre til sammenligninger av digitale
verktøy.
Vi vil komme tilbake til hvordan dette og de overstående eksemplene
har blitt brukt som inspirasjon til designforslaget i seksjon 9.4.8. Designprinsipper, iterasjoner og eksisterende løsninger, s. 136.

4 Prisjakt

— https://www.prisjakt.no/
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Kapittel 3

Interaksjonsdesign
Dette kapittelet gir en innføring i interaksjonsdesign, og beskriver teori
og eksisterende litteratur som vi bruker videre i oppgaven. Vi vil se på
hvordan et design kan gi en brukeropplevelse og hvordan brukeropplevelsen kan være sammensatt av fire ”tråder”. Kapittelet beskriver forskjellige mål for brukbarhet og designprinsipper som kan brukes som retningslinjer for å oppnå et godt design. Vi vil benytte oss av designprinsippene
til å utvikle designforslaget som vi presenterer i kapittel 8. Designforslag,
s. 115, og diskutere hvordan vi bruker dem i seksjon 9.4. Designforslag og
designprinsipper, s. 132. Vi vil se på interaksjonsdesign med et teknologiperspektiv, der vi er interessert i hvordan mennesker interagerer med maskiner.

3.1

Hva er interaksjonsdesign?

Saffer (2010) forklarer at interaksjonsdesign kan bli sett på som en utøvende kunstform, og Preece, Rogers og Sharp (2015) sier at interaksjonsdesign
handler om å skape brukeropplevelser som bygger på og forbedrer måten
mennesker jobber, kommuniserer og interagerer. Preece mfl. (2015) fortsetter med å fortelle at det finnes en mengde begreper som legger vekt på hva
som blir designet (for eksempel design av brukergrensesnitt, programvaredesign, produktdesign og nettsidedesign) og at interaksjonsdesign i økende grad blir akseptert som en paraplybetegnelse for disse. Til forskjell fra en
bestemt måte å utøve design, kan interaksjonsdesign handle om å utforske hvordan flere metoder, teknikker og rammeverk kan komme sammen
om å designe og skape gode brukeropplevelser og -interaksjoner. Norman
(2013) forklarer at fokuset til interaksjonsdesign også ligger i å se på hvordan mennesker interagerer med teknologi, hvor målet er å forbedre men-
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neskers forståelse av hva som kan bli gjort, hva som skjer og hva som akkurat har skjedd. Han fortsetter med å forklare at interaksjonsdesign trekker
på prinsipper fra både psykologi, design, kunst og følelser for å skape en
positiv og god opplevelse. Löwgren og Stolterman (2004) er enig i dette og
sier at interaksjonsdesign er et heterogent fagfelt som trekker på flere forskjellige akademiske disipliner, med en stor mengde relevant litteratur. Vi
vil derfor i hovedsak bruke Norman (2013) og Preece mfl. (2015) for å forstå
og utøve interaksjonsdesign i oppgaven videre.

3.1.1

Brukeropplevelse

Et sentralt tema innenfor interaksjonsdesign er brukeropplevelse eller
”User Experience (UX)”, hvor målet med interaksjonsdesign er å designe
gode brukeropplevelser. Preece mfl. (2015, s. 12) introduserer brukeropplevelse som å handle om det mennesker føler om et produkt og gleden som
oppstår når de bruker det:
”More specifically, it is about how people feel about a product
and their pleasure and satisfaction when using it, looking at it,
holding it, and opening or closing it. It includes their overall
impression of how good it is to use, right down to the sensual
effect small details have on them, such as how smoothly a
switch rotates or the sound of a click and the touch of a button.”
Brukeropplevelse handler om selve opplevelsen og som Norman (2013)
beskriver er opplevelser og erfaringer noe av det viktigste med et design.
Det bestemmer hvordan mennesker husker et produkt, enten hvor godt
det var å bruke, eller hvor vanskelig det var å forstå. Det er også viktig å
merke seg at det ikke er mulig å designe en brukeropplevelse, men heller
designe for en brukeropplevelse (Preece mfl., 2015). Opplevelser kan være
subjektive og oppfattes annerledes fra gang til gang, og kan derfor være
vanskelig å definere som objektive og konsistente. I boken ”Technology as
Experience” av McCarthy og Wright (2004) deler de opp en opplevelse i å
bestå av fire ”tråder”, som sammen utgjør den helhetlige opplevelsen:
• The sensual thread handler om hvordan noe kan oppleves umiddelbart
gjennom sansene våre og hvor mye av sansene våre som blir brukt i
en interaksjon (for eksempel hvis man blir helt absorbert i det man
holder på med).
• The emotional thread tar for seg hvordan noe kan oppleves gjennom
følelsene vi får av og legger inn i det vi skal interagere med. Denne
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tråden tar også for seg hvordan følelsene er koblet til situasjonen de
oppstår i.
• The compositional thread handler om hvordan interaksjonen blir lagt
opp, fortalt til oss og hvordan vi forstår den. Den beskriver opplevelsen som kommer av komposisjonen og sammensetningen av det vi
interagerer med, og hvordan det er å orientere seg og vite hvor ting
ligger i forhold til hverandre. McCarthy og Wright (2004, s. 88) beskriver en god komposisjonell opplevelse gjennom et eksempel med
en tiltenkt mekaniker:
”For those mechanics, working on an engine is more
than a nondescript event in an undifferentiated flow of
events. Each moment is movement toward an inclusive and
fulfilling close, a consummated whole in itself, but also
with reference to the whole to come.”
• The spatio-temporal thread refererer til tidselementet og romfølelsen
som ligger til grunn ved enhver interaksjon, og hvordan disse kan ha
en effekt på opplevelsen. Det inkluderer hvordan vi kan få følelsen
av at tiden går fortere eller saktere, og hvordan vi kan snakke om
interaksjon som å foregå i et personlig, sosialt eller offentlig rom.
McCarthy og Wright (2004) gir oss disse fire trådene, ikke fordi de mener
det er fundamentale elementer av opplevelse, men heller fordi de ser
på dem som idéer som kan hjelpe oss å snakke om teknologi som en
opplevelse. De mener disse idéene kan hjelpe oss med å klarere beskrive og
forbedre menneskers følsomhet for det. Ved å se på de forskjellige delene
av en opplevelse som flere sammenkoblede deler, kan rammeverket med
trådene hjelpe til med å forstå opplevelsen av teknologi i sin helhet: ”By
describing experience in terms as interconnected aspects, the framework
can aid thinking about the whole experience of a technology rather than as
fragmented aspects, e.g. its usability, its marketability, or its utility.” (Preece
mfl., 2015, s. 15). Vi vil benytte oss av disse trådene for å bedre forstå det
brukerne opplever når de bruker designforslaget vårt.

3.1.2

Brukbarhet

Brukbarhet eller ”usability” inngår som et annet viktig element innenfor
interaksjonsdesign, der det som blir designet skal streve etter å oppnå
god brukbarhet. I følge Preece mfl. (2015) handler brukbarhet om å sikre
at interaktive produkter er enkle å lære, effektive, og en fryd å bruke.
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De fortsetter med å forklare at brukbarhet handler om å optimalisere
interaksjonene mennesker har med interaktive produkter, dette kan være
arbeid-, skole-, eller hverdagsaktiviteter. Denne brukbarheten kan igjen
deles opp i flere mål som designet skal dekke:
• Effectiveness — Designet skal produsere det riktige resultatet.
• Efficency — Designet skal være effektivt.
• Safety — Designet skal var sikkert å bruke.
• Utility — Designet skal være til hjelp og sikte til å være det ideelle
verktøyet for oppgaven.
• Learnability — Designet skal være enkelt å lære.
• Memorability — Det skal være lett å huske hvordan man bruker
designet hvis man har brukt det eller noe lignende før.
De forskjellige brukbarhetsmålene er ment for å skape spørsmål designere
kan stille seg gjennom designprosessen. Det kan være utfordrende å treffe
godt på alle målene, både fordi det å treffe et mål kan gå på bekostning
av et annet (for eksempel produktivitet over sikkerhet), og fordi brukeren
og brukskonteksten kan endres flere ganger. Til tross disse endringene
tror vi at målene over kan fungere som en god veiledning i vår egen
designprosess.

3.2

Designprinsipper

Der brukbarhetsmålene gir oss målet, vil designprinsippene vi forklarer
her legge veien for fremgangsmåten. I boken ”The Design of Everyday
Things”, opprinnelig publisert i 1988, introduserer Norman (2013) flere
designprinsipper han mener er fundamentale for å skape god design. Disse
prinsippene vil sammen med utdrag av Preece mfl. (2015) beskrives her, og
videre i oppgaven brukes i designforslagene og diskusjonen.

3.2.1

Discoverability

Norman (2013, s. 10) starter tidlig med si: ”When we interact with a
product, we need to figure out how to work it.” Personer som interagerer
med et design vil utforske og finne ut hva designet gjør, hvordan det
fungerer, og hva som er mulig å gjøre. ”Discoverability” handler om hvor
friksjonsfritt det er å utforske et design, hvor enkelt det er å bruke og
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finne ut av hva de forskjellige delene av et design gjør. For å oppnå god
discoverability må alle de påfølgende prinsippene spille sammen.

3.2.2

Affordances

”Affordances” refererer til det som er mulig å gjøre med en ting, og hva
denne tingen kan gjøre for brukeren. Det er en iboende egenskap som kan
endre seg avhengig av hvem brukeren er og hva brukskonteksten er. Vi
bruker en hammer som et eksempel: Hammeren gjør det mulig å hamre
ting med ekstra kraft, men kan også for eksempel løftes, kastes, presse
ting sammen eller brukes som papirvekt. Avhengig av brukerens styrke
gir den varierende hamreegenskaper. Hvis den brukes i en spesiell vinkel,
for eksempel oppunder et hustak, vil også konteksten påvirke hammerens
”mulighetstilbud”. Noen av mulighetene tingen tilbyr blir bare synlig hvis
man har noe som skal løses, mens andre muligheter kan oppfattes i det
tingen blir tatt i bruk. For de mulighetene som er mindre synlige kreves
det tydeligere signaler eller ”signifiers”.

3.2.3

Signifiers

Affordances og signifiers går nærmest hånd i hånd. Den ene (affordances)
er mulighetene man kan gjøre med en ting, mens den andre (signifiers)
tydeliggjør hvordan man kan nå disse mulighetene. I boken forteller
Norman (2013) at signifiers signaliserer ting, spesifikt hvilke handlinger
som er mulig og hvordan man kan gjøre dem. Signifiers må være mulig
å oppfatte, hvis ikke fungerer de ikke som de skal. Et av de mest kjente
eksemplene på dette er det som i senere tid har blitt kalt ”Norman doors”
etter Donald Norman som vi skriver om her. Norman doors beskriver et
design som forteller brukeren å gjøre det motsatte av det de skal. En typisk
Norman door er en dør med et dørhåndtak som får brukeren til å tro at
man må trekke døren mot seg, når den egentlig skal dyttes fra deg. En
god signifier her kunne vært å fjerne dørhåndtaket på den siden som skal
dyttes fra deg, og bare ha dørhåndtak på den siden som skal trekkes mot
deg. Andre eksempler på signifiers kan være tekst som forteller hva man
kan gjøre, markeringer som viser hvor man kan trykke eller piler som viser
hvor man kan finne mer informasjon. Sammen kommuniserer signifiers og
affordances med brukeren og tydeliggjør hva og hvordan noe kan gjøres.
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3.2.4

Mapping

”Mapping” handler om hvordan kontrollelementer er plassert i forhold
til det de kontrollerer. Norman (2013) forteller at mapping er et teknisk
begrep som beskriver forholdet mellom elementene i to sett med ting.
Han sier at man oppnår best mapping hvis kontrollelementene er plassert
direkte på det som skal kontrolleres, som for eksempel knappen på en
såpedispenser eller veggmontert håndtørker. Den nest beste måten å oppnå
mapping er å plassere kontrollelementene så nærme som mulig det som
skal kontrolleres, og det tredje beste er hvis kontrollelementene er arrangert
i et tilnærmet likt mønster som det som skal kontrolleres. For å illustrere
dette bruker han en ovn med fire ovnsplater som eksempel (Norman,
2013, s. 114). Figur 3.1 på neste side viser tre ovner med forskjellig
kontrolloppsett, hvor tallene viser hvilken plate og hvilket kontrollelement
som hører sammen. I figur 3.1a på neste side ser vi at plasseringen av
kontrollelementene stemmer overens med plasseringen av ovnsplatene.
Plasseringen av kontrollelementene vil da oppnå en sterk relasjon til det
som kontrolleres.

3.2.5

Feedback

”Feedback” er et designprinsipp som handler om at en ting burde gi en
umiddelbar tilbakemelding til brukeren etter at den har blitt interagert
med, for å fortelle brukeren at interaksjonen har blitt mottatt og at den
prosesseres. En knapp kan for eksempel lyse opp etter at den har blitt
trykket på, eller en ”splash screen” (se figur 3.2a, s. 24) kan vises imens
en applikasjon laster inn for fortelle brukeren at det skjer noe. Buell og
Norton (2011) utforsker feedback videre, og kommer frem til at det å skape
en ”labor illusion”, en illusjon om at programmet jobber i bakgrunnen, gjør
at brukere opplever en større tilfredshet med programmet. Et eksempel på
dette kan være hvordan Finn.no1 viser at forslag til flybilletter lastes inn
etter at en bruker har lagt inn søkekriterier og venter på resultatene (se
figur 3.2b, s. 24). Et program som har god feedback kan oppleves som mer
tilfredsstillende å bruke, selv om det er tregere enn et annet program med
dårligere feedback (Buell & Norton, 2011).
Interaktive elementer som ikke gir brukeren noen form for tilbakemelding kan føre til frustrasjon og gjentatt, unødvendig interaksjon. Den samme frustrasjonen kan oppstå på grunn av dårlige tilbakemeldinger. Norman
(2013) eksemplifiserer dette med produsenter som kanskje prøver å spare
1 Finn.no

— https://www.finn.no/
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(a) Ovn med kontrollelementene arrangert i samme mønster
som ovnsplatene. Dette skaper en
sterk relasjon til ovnsplatene de
kontrollerer.

(b) Ovn med kontrollelementene
arrangert på rad, hvor rekkefølgen følger leseretningen.

(c) Ovn med kontrollelementer arrangert på rad, hvor de to første kontrollelementene fra venstre kontrollerer ovnsplatene på venstre side, og de to siste kontrollelementene kontrollerer ovnsplatene på høyre side.

Figur 3.1: Mapping - Tre forskjellige måter å arrangere kontrollelementene
til en ovn med fire ovnsplater. Illustrasjonene er inspirert av en lignende
illustrasjon i Norman (2013, s. 114).
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(a) Instagram viser en ”splash
screen” når applikasjonen starter
opp.

(b) Finn.no viser billettforslag
fortløpende etterhvert som de lastes inn

Figur 3.2: Feedback - Eksempler på umiddelbare tilbakemeldinger til brukeren. Disse er ment til å vise at brukerens interaksjon blir behandlet.
Skjermbildet i figur 3.2a er hentet 7. mars 2020 fra applikasjonen Instagram
på egen mobiltelefon. Skjermbildet i figur 3.2b er hentet 7. mars 2020 fra
https://www.finn.no/.
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penger ved å bruke en enkel lysdiode til å gi flere forskjellige tilbakemeldinger: Ett blink kan bety én ting, mens tre lange kan bety noe annet. Flere
slike tilbakemeldinger kan etterhvert blir forvirrende og fungere mot sin
hensikt. Tilbakemeldingene burde være godt planlagt og gi rik informasjon. Med dette ser vi at det er viktig å gi tilbakemelding til brukeren etter
en interaksjon, men som Norman (2013, s. 25) avslutter: ”[...] it has to be
done correctly. Appropriately.”

3.2.6

Constraints

”Constraints” handler om at designet, gjennom begrensninger, skal bli
mer oversiktlig og skape et tydeligere handlingsrom. Begrensningene
burde gjøre slik at de egenskapene og funksjonene som faktisk er mulig
kommer klarere fram, og redusere forvirring hos brukeren av designet.
Eksempler på begrensninger kan være det at noen handlingsalternativer
i en applikasjon er utilgjengelige, slik at brukeren både kan se hvilke valg
som finnes, og hvilke valg som kan interageres med (se figur 3.3a på neste
side). Et annet eksempel kan være en ”radio button” i et spørreskjema (se
figur 3.3b på neste side). I et sett av slike knapper er det bare mulig å velge
én av alternativene, og på den måten begrense hvor mange valg brukeren
kan ta. Ved å dra nytte av begrensninger kan designet guide brukeren og
redusere forvirring.

3.2.7

Consistency

Preece mfl. (2015) sier at ”consistency” refererer til det å designe grensesnitt
slik at de har lignende handlingsalternativer, og bruke lignende elementer
for å utføre like oppgaver. Dette betyr at designet burde holde seg
konsistent, først og fremst i forhold til seg selv, men også i forhold til
andre design. Et høyreklikk på en datamus burde for eksempel åpne en
meny med flere valg, eller en tilbakeknapp på en nettside burde plasseres i
vestre hjørne av skjermen, slik de er plassert i de fleste nettlesere. Preece
mfl. (2015) fortsetter med å beskrive consistency som et prinsipp som
gjør interaksjonen i et design enkelt å huske, og dermed enkelt å lære
på nytt i andre design. Brukerne trenger dermed bare å lære seg ett
handlingsmønster som kan brukes og gi samme resultat flere steder.

3.2.8

Conceptual models

”Conceptual models” beskriver mentale modeller som oppstår når personer danner seg en forståelse av hvordan noe fungerer. Disse modellene
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(a) Handlingsmeny med utilgjengelige valg i grått.

(b) ”Radio buttons” i et spørreskjema hvor det bare er mulig å
velge én ting.

Figur 3.3: Constraints - To eksempler på begrensinger som gjør at brukeren
både kan se hvilke valg som finnes, og hvilke valg som kan interageres med.

trenger ikke å være helt nøyaktige eller komplette, men de er et resultat
av forståelsen som kommer fra de andre designprinsippene. Én ting kan
skape forskjellige konseptuelle modeller hos forskjellige brukere. En hverdagssjåfør kan for eksempel ha en enklere konseptuell modell av en bil
enn en bilmekaniker, og en IT-student kan for eksempel oppfatte relasjonen mellom en lokal datamaskin og en skylagringstjeneste for bilder på en
annen måte enn en person som er mindre interessert i datamaskiner.
Norman (2013) forklarer at designeren og brukeren av en ting danner
seg hver sin konseptuelle modell som knyttes sammen i tingens ”system
image”. System image er hvordan tingen fremstår i seg selv. Siden
designeren og brukeren vanligvis ikke kan snakke med hverandre, må
brukeren danne seg en konseptuell modell fra den informasjonen som er
tilgjengelig. Dette kan være informasjon som ligger i tingens system image,
kunnskap brukeren har fra lignende design, ting brukeren har lest på nettet
eller bruksanvisninger. Figur 3.4 på neste side viser hvordan designeren
og brukeren sin konseptuelle modell er knyttet sammen i tingens system
image.
Konseptuelle modeller gir oss en måte å beskrive hvordan et design
kan bli forstått forskjellig hos designere og brukere selv om det fremstår
likt. Det illustrerer også viktigheten med å sikre at en ting kommuniserer
designerens intensjoner i seg selv.
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Figur 3.4: Conceptual models - Viser hvordan designeren og brukeren
sin konseptuelle modell er knyttet sammen i tingens system image.
Illustrasjonen er inspirert av en lignende illustrasjon i Norman (2013, s. 32).
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Kapittel 4

Valgmønstre og enkelhet
Dette kapittelet forklarer teori og forskning direkte knyttet til forskningsspørsmålet. Siden oppgaven vår går ut på å se hvordan man velger et digitalt verktøy, og hvordan design kan bidra til en enklere valgprosess, vil vi
her trekke frem litteratur om valgmønstre og enkelhet. Vi innleder med enkelhetsparadokset beskrevet i stor del av Eytam, Tractinsky og Lowengart
(2017) siden det tar for seg både valg og enkelhet. Her vil vi også inkludere annen litteratur som tar for seg valg. Avslutningsvis vil forklare hva
enkelhet er ved å vise til eksisterende litteratur.

4.1

Valgmønstre

Eytam mfl. (2017) undersøker hvordan personer velger, og beskriver i sin
artikkel ”The Paradox of Simplicity”, enkelhetsparadokset, at vi velger
forskjellig avhengig om vi er kjøper eller bruker, og at valgene vi tar som
kjøper motsier det vi ønsker som bruker. Som en kjøper velger vi det
produktet med flest funksjoner, men som en bruker vil ha et produkt som er
enkelt å bruke, og eksempelvis bare gjør én ting veldig bra. Her trekker de
også frem Brown og Carpenter (2000) som finner at konsumenter verdsetter
produkter med flere funksjoner selv om ekstrafunksjonene er trivielle, og
Goodman og Irmak (2013) som gjennom fem studier ser at personer i en
kjøpssituasjon ikke klarer å estimere deres fremtidige bruk av funksjoner
i multifunksjonelle produkter, noe som negativt påvirker hvor fornøyde
de blir med produktet de velger. Eytam mfl. (2017) bruker begrepet Visual
Simplicity Level (VSL), et mål på hvor enkelt et design fremstår visuelt, til
å undersøke hvordan forskjellige interaktive produkter fremstår som enkle
å bruke, hvor funksjonelle de er, og hvordan de fremstår estetisk. Siden
”simplicity”, enkelhet, i VSL kan være flere ting (noe vi kommer tilbake
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til i seksjon 4.2. Enkelhet, s. 42), foreslår de at enkelhet kan bestemmes
av mengden elementer designet inneholder, variasjonen av dem, og deres
interne struktur. En lav VSL, betyr at et design ser enkelt ut og oppfattes
som enkelt å bruke, mens en høy VSL, betyr at et design ser mer komplekst
ut og oppfattes som mer funksjonelt. De beskriver tre forslag til paradokset:
1. Mengden synlige kontrollelementer på et produkt oppfattes som
produktets mengde med funksjonalitet. Det første forslaget handler
om at man i situasjoner før bruk ser på ting gjennom et strukturelt
perspektiv (utdypes i seksjon 4.2. Enkelhet, s. 42) der man tenker at
flere knapper og kontrollelementer betyr at produktet har flere funksjoner. Det samme gjelder den andre veien, hvor færre kontrollelementer kan bety at produktet inneholder færre funksjoner. Dette blir
støttet av Nielsen (1993, s. 121) som beskriver: ”Every time you add
a feature to a system, there is one more thing for users to learn (and
possibly use erroneously) and the manual gets bigger, more initmidating, and harder to search”. Mange kontrollelementer i et design
kan gjøre at designet oppfattes som komplekst, men samtidig inneholde mange funksjoner. Få kontrollelementer i et design kan gjøre
at designet oppfattes som enkelt å bruke, men at det inneholder få
funksjoner.
2. En person vil velge et produkt med flere funksjoner før bruk, og
et produkt med færre funksjoner når det skal brukes. Det andre
forslaget kommer som et tillegg til det første, der de foreslår at
personer vektlegger forskjellige kvaliteter i et produkt avhengig av
hvilken situasjon de er i. I en kjøpssituasjon vil en person velge et
produkt som har flere funksjoner, og i mindre grad vektlegge at det
skal være enkelt å bruke. I en brukssituasjon vil en person velge
det som har færre funksjoner, fordi de vil at det skal være enkelt å
bruke. På denne måten kan komplekse produkter gjøre at personen
blir misfornøyd med valget når de faktisk skal bruke det, selv om de
valgte produktet selv.
3. Personer har forskjellige mål for valget av et produkt før og i
bruk. Det tredje forslaget handler om at personen som skal velge
har forskjellige mål med valget avhengig om de er en kjøper
eller en bruker. Her følger de Nadkarni og Gupta (2007) som
gjengir at man kan dele opp brukere i å være ”goal-directed users”
eller ”experiential users”. Disse velger vi oversette til henholdsvis
målorienterte og erfaringsorienterte brukere. En målorientert bruker
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har et klart definert mål som de legger mer innsats i å oppnå:
”Goal-directed users have a clearly definable goal hierachy, putting
more effort into reaching the end goal rather than into undirected
exploration.” (Nadkarni & Gupta, 2007, s. 505). Erfaringsorienterte
brukere på den andre siden er i mindre grad ledet av å nå et spesifikt
sluttresultat, de kan være mer spontane og oppnå større glede av å
utforske designet (Nadkarni & Gupta, 2007, s. 506):
”Because of this focus, they seek a higher level of challenge
and put a greater effort into processing challenging information. Accordingly, we predict that experiential users will
derive satisfactions from websites with medium levels of
Percieved Website Complexity (PWC), whose multitude of
cues and clusters and ambiguous hyperlinks provide them
with the stimulating and challenging environment they seek.”
Der en bruker kan være mer motivert til å velge enkle design
som løser oppgaven raskt, kan en kjøper ha mer erfaringsorienterte
mål, og oppleve økt glede ved å velge et produkt som åpner for
mange muligheter de kan utforske og lære seg. Eytam mfl. (2017)
beskriver også ”forestilt misnøye”, noe som oppstår når personer
i valgsituasjoner forestiller seg at de kan bli misfornøyde av et
valg. Dette fører til ”regret-as-possibillity”, og gjør at man i en
valgsituasjon også tar høyde for å ville unngå denne forestilte
misnøyen. Kjøpere ser i større grad for seg misnøyen og angeren som
kan oppstå hvis de velger noe med for lite funksjonalitet. Kjøpere kan
derfor velge et produkt med flere funksjoner fordi de vil sikre seg
mot den eventuelle misnøyen som kan oppstå hvis det viser seg at
produktet de valgte ikke kan gjøre som de vil. Dette til motsetning
til brukeren som ville foretrukket noe med færre funksjoner for å
sikre seg mot den eventuelle misnøyen som kommer av at noe er for
vanskelig å bruke.
I studiet presenterer Eytam mfl. (2017) deltakerne for illustrasjoner av
tre vaskemaskiner (se figur 4.1 på neste side), som hver er ment til å falle
innenfor ett av tre nivåer VSL: lav, middels, og høy. De gjør dette ved
å endre antallet kontrollelementer på illustrasjonene av vaskemaskinene.
En med ett kontrollelement (lav VSL), en med tre (middels VSL) og
en med fem (høy VSL). Eytam mfl. (2017) deler en gruppe på 389
deltakere i to. Den ene gruppen blir presentert for et bruksscenario
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(a) Lav

(b) Middels

(c) Høy

Figur 4.1: Illustrasjoner av tre vaskemaskiner hentet fra Eytam, Tractinsky
og Lowengart (2017) med en økende mengde kontrollelementer: Lav VSL,
middels VSL og høy VSL. Illustrasjonene ble brukt til å teste deltakernes
oppfatning av enkelhet i bruk, funksjonalitet, og estetikk.

(videre omtalt som brukergruppen), mens den andre blir presentert for et
kjøpsscenario (videre omtalt som kjøpergruppen), hvor deltakerne i begge
scenarioene skulle rangere de tre vaskemaskinene innenfor enkelhet i bruk,
funksjonalitet og estetikk. Resultatene fra studiene støtter forslagene deres.
• Det enkle designet (figur 4.1a) ble i stor grad (ca. 75% av alle
deltakerne) oppfattet som enkelt å bruke, samtidig ble det også
sett på som å inneholde få funksjoner av kjøpergruppen (63%),
sammenlignet med mengden fra brukergruppen som også tenkte den
inneholdt få funksjoner (53%).
• Designet med en middels mengde kontrollelementer (figur 4.1b) ble
oppfattet som å være enkelt å bruke av halvparten av alle deltakerne,
samtidig som majoriteten (ca. 60% av alle deltakerne) oppfattet det til
å inneholde mange funksjoner.
• Designet med fem kontrollelementer (figur 4.1c) ble oppfattet som
vanskelig å bruke av halvparten av deltakerne i både kjøpergruppen
og brukergruppen. Det ble i stor grad (88% av alle deltakerne)
oppfattet som å inneholde mange funksjoner.
Eytam mfl. (2017) samler resultatene og sier at flesteparten av deltakerne
i rollen som brukere valgte det produktet med færrest kontrollelementer,
mens deltakerne i rollen som kjøpere valgte det produktet med en middels mengde kontrollelementer. Som nevnt innledningsvis ville Eytam mfl.
(2017) i denne studien teste hvordan interaktive produkter fremstår som
enkle å bruke, hvor funksjonelle de er, og hvordan de fremstår estetisk. Til
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nå har vi gått igjennom resultatene deres angående enkelhet og funksjonalitet. Gjennom studiens undersøkelse av hvor estetisk vaskemaskinene
ble oppfattet, fant de at estetikk var den sterkeste predikatoren for hvilket
vaskemaskindesign som ble valgt av deltakerne: ”In contrast to instrumental attributes, aesthetics was the strongest and most consisistent predictor
of preference variance across all VSLs, regardless of role segmentation, and
regardless of its rank (i.e., low, medium, or high) in the evaluation process
[...]” (Eytam mfl., 2017, s. 51). Estetikk spiller en viktig rolle i deltakernes
valgprosess. Dette blir støttet av flere som Eytam mfl. (2017) gjengir i sin
artikkel: Creusen og Schoormans (2005) forteller fra sin studie om hvordan
forskjellige elementer ved et produktdesign spiller en rolle i deltakernes
valg. I studiet fikk deltakerne muligheten til å velge mellom tre forskjellige telefonsvarere, da i en rolle mer lik kjøpere enn brukere. Majoriteten av
deltakerne (65%) deres sa at de valgte basert på hvor attraktivt og estetisk
produktet så ut. De fant også at flere av deltakerne syntes det var vanskelig
å vite hvorfor de fant ett design mer estetisk enn andre, siden valget var
mer instinktivt. Som vi vil se i gjennomgangen under, argumenterer Diefenbach og Hassenzahl (2011) for at personer som ikke trenger å begrunne
svaret sitt, har en større tendens til å velge det som er fint (hedonistiske
kvaliteter). Dette bruker Eytam mfl. (2017) og sier valgene deltakerne tok
i deres studie ikke heller krevde noen form for begrunnelse, noe de mener
gir deltakerne rom for å gi etter til deres ektefølte hedonistiske og pragmatiske preferanser. Eytam mfl. (2017) fortsetter med å si at dette rommet
forsterker viktigheten med estetikk, og ser på det som en drivene faktor for
valgbeslutninger.
Selv om Creusen og Schoormans (2005) fant estetikk som en av de
viktigste faktorene i en valgprosess, betyr det ikke at funksjonalitet ikke
er viktig. Her sier de at majoriteten av deltakerne i studien deres fant
produktets funksjoner gjennom å lese kortet med tekst som ble presentert
sammen med hvert produkt. De oppgir at bare 12.7% av deltakerne nevnte
utseende som et grunnlag for å finne ut hvor mange funksjoner produktet
hadde. Eytam mfl. (2017) bruker funnene fra Creusen og Schoormans
(2005) og deres egne funn til å avslutningsvis foreslå at fremtidig forskning
burde undersøke hvordan det å legge til tekstelementer og meningsfylte
ikoner på presentasjonen av et produkt, kan hjelpe personen med å skille
mellom estetiske og instrumentelle kvaliteter.
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4.1.1

Det hedonistiske dilemmaet

Diefenbach og Hassenzahl (2011) undersøker også personers valgmønstre
og refererer til det hedonistiske dilemmaet eller ”The Hedonic Dilemma”. I
deres gjennomgang av dilemmaet beskriver de likt som Eytam mfl. (2017)
at hedonistiske kvaliteter (enkel å bruke/fin å se på) er viktig å for å
oppnå en god brukeropplevelse, men at disse kvalitetene blir nedspilt i en
valgsituasjon til fordel for mer pragmatiske kvaliteter (inneholde mange
funksjoner/er robust).
”This creates a dilemma: if hedonic attributes are downplayed
in choice, although they are crucial for the quality of experience,
people may end up choosing what they actually do not want.”
(Diefenbach & Hassenzahl, 2011, s. 463).
Diefenbach og Hassenzahl (2011) foreslår at hedonistiske kvaliteter ikke
nødvendigvis er mindre interessant for en bruker, og i flere tilfeller mer
attraktive enn pragmatiske: Men i en valgsituasjon som krever et direkte
kompromiss mellom hedonistiske og pragmatiske egenskaper vil behovet
for å kunne rettferdiggjøre valget overskygge de hedonistiske egenskapene
siden disse er vanskeligere å begrunne. Diefenbach og Hassenzahl (2011,
s. 463) forklarer også at hvis valget ikke krever et kompromiss mellom
pragmatiske og hedonistiske egenskaper, vil hedonistiske egenskaper bli
vurdert i hemmelighet: ”If, however, no tradeoff is required, hedonic
attributes can be considered in secret.” Keinan, Kivetz og Netzer (2016)
bruker begrepet ”functional alibi” der de foreslår at personer rasjonaliserer
valg med å vise til pragmatiske og utilitaristiske egenskaper, selv om det
viser seg at det var hedonistiske kvaliteter som var den faktiske grunnen
bak valget. Keinan mfl. (2016, s. 479) trekker frem to eksempler:
”For example, consumers who never drive off-road or in
harsh weather conditions may justify the purchase of an
extravagant SUV through its handling under extreme driving
conditions. Similarly, marketers of luxury handbags flaunt
protective pockets for mobile devices to help consumers justify
the purchase of a multi-hundred-dollar Coach or Louis Vuitton
purse.”
I studien til Keinan mfl. (2016) undersøker de blant annet kommentarer
lagt igjen på en nettbutikk som selger dyre håndvesker. Ved å kategorisere
og kode kommentarene på forskjellig prisede håndvesker finner de at
kjøperne kommer med mer pragmatiske grunner for hvorfor de liker
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håndvesken i takt med den stigende prisen på håndveskene. Ved hjelp
av at kjøperne kan markere om kjøpet er gjort til dem selv eller som gave
finner Keinan mfl. (2016) at kjøperne setter hedonistiske kvaliteter høyere,
og utilitaristiske kvaliteter mye lavere, hvis håndvesken er kjøpt som en
gave enn hvis den hadde blitt kjøpt til dem selv (se figur 4.2 på neste side).
Tilbake til Diefenbach og Hassenzahl (2011) undersøker de gjennom fire
studier hvordan det hedonistiske dilemmaet utspiller seg, og hvordan det
eventuelt kan reduseres. I det første studiet lot de deltakerne velge én av
fire mobiltelefoner som var presentert med en fiktiv ”kjøperundersøkelse”.
Denne fiktive undersøkelsen viste hvordan mobiltelefonen scoret på funksjonalitet, hvor de estetiske telefonene scoret lavt, mens de mindre estetiske
telefonene scoret høyt. Dette gjorde at hver mobiltelefon ble fremstilt som
å inneholde forskjellige grader av hedonistiske og pragmatiske kvaliteter.
Etter at deltakerne hadde valgt en mobiltelefon ba de deltakerne både rangere deres behov for å rettferdiggjøre valget, og deres fremtidige forestilte
glede når de først mottok mobiltelefonen de valgte. Som Diefenbach og
Hassenzahl (2011) antok viste det seg at majoriteten av deltakerne valgte
de mer pragmatiske telefonene, og at deltakerne som hadde valgt pragmatisk hadde et større innbilt behov for å komme med en begrunnelse for
valget sitt. Deltakerne som valgte basert på mer hedonistiske kvaliteter følte mindre behov for å måtte begrunne valget sitt, og de opplevede også en
større glede ved den forestilte mottakelsen av mobiltelefonen.
Det andre studiet til Diefenbach og Hassenzahl (2011) var innledningsvis likt som det første, der de ba deltakerne velge mellom fire mobiltelefoner som alle dekket forskjellige grader av hedonistiske og pragmatiske
kvaliteter. Til forskjell fra det første studiet ble deltakerne etter valget fortalt at mobiltelefonen de hadde valgt ikke lenger var tilgjengelig, og at de
heller ville motta en mobiltelefon som oppfylte kvaliteter motsatt av det de
hadde valgt. Resultatene fra studiet viste at selv om de fleste deltakerne,
likt som i det første studiet, valgte mobiltelefoner med pragmatiske kvaliteter, opplevde deltakerne som måtte bytte fra pragmatisk til hedonistisk
det som mer positivt enn de som måtte bytte fra hedonistisk til pragmatisk.
Diefenbach og Hassenzahl (2011, s. 466) oppsummerer det andre studiet
med å si at behovet for rettferdiggjørelse gjør at personer ikke nødvendigvis baserer valget sitt på det de egentlig vil ha:
”This supports our notion that due to the need for justification,
people do not necessarily base their choices on their ’true’
preferences (or better: desires).”
Disse to studiene undersøkte tilstedeværelsen og relevansen av det hedo35

Figur 4.2: Graf hentet fra Keinan, Kivetz og Netzer (2016) viser at
hedonistiske kvaliteter blir oftere nevnt i kommentarene lagt igjen på en
nettbutikk hvis en håndveske er kjøpt som gave.

nistiske dilemmaet. Videre gjennomfører Diefenbach og Hassenzahl (2011)
et tredje og fjerde studie der de tester to forskjellige strategier for å redusere dilemmaet. Den første strategien (studie 3) gikk ut på å manipulere
den medfølgende informasjonen til de hedonistiske mobiltelefonene slik
at det å velge dem ble lettere å begrunne. Den andre strategien (studie 4)
gikk ut på å endre og redusere behovet for at deltakernes valg måtte begrunnes ved å variere valgkonteksten de ble presentert for. Resultatene fra
disse studiene viste seg å stemme med antagelsene deres. Hvis de hedonistiske kvalitetene til en mobiltelefon (for eksempel utseende) ble presentert
med en tekstlig beskrivelse som ”an eye-catcher, promising a great experience” (Diefenbach & Hassenzahl, 2011, s. 467) kunne det gi velgeren en
ekstern validering på at de hedonistiske preferansene kunne begrunnes. I
det fjerde studiet endret de presentasjonen av hver deltakers valgkontekst.
De varierte mellom at noen deltakere fikk i oppgave å gjøre et normalt kjøp,
mens andre brukere skulle gjøre et kjøp for å belønne seg etter en forestilt
innsats (eller ”slit”). Her så Diefenbach og Hassenzahl (2011) at det å sette
deltakerne i en kontekst der de følte de fortjente en mobiltelefon reduserte
behovet for å rettferdiggjøre valget. Dette reduserte behovet for rettferdiggjørelse førte igjen til at mobiltelefoner med mer hedonistiske kvaliteter
ble valgt, sammenlignet med valgene tatt av deltakerne presentert for den
andre normale kjøpskonteksten. Diefenbach og Hassenzahl (2011, s. 470)
forteller avslutningsvis at selv om personer ønsker hedonistiske egenskaper, kan de nøle med å gi etter for dette ønsket så lenge ønsket er vanskelig
å rettferdiggjøre:
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”Our studies revealed a desire for hedonic attributes, even in
interactive products, which often are still understood as purely
pragmatic tools. But precisely because of this predominance
of pragmatic quality, people may hesitate to give in to their
desire for hedonic attributes — at least, as long as the desire
lacks justification. The first two studies showed that the need to
justify hedonic choice can prevent people from following their
true preferences.”
Det at hedonistiske og pragmatiske kvaliteter blir vektet forskjellig i en
valgsituasjon vil vi ta med videre i oppgaven. Samsvarende med Eytam
mfl. (2017) sitt forslag om at tekstlig informasjon og ikoner kan bidra til
å gjøre forskjellen på funksjoner tydeligere, ser Diefenbach og Hassenzahl
(2011) at tekstlig begrunnelser av hedonistiske kvaliteter kan gjøre at dens
nytte blir lettere å begrunne.

4.1.2

Utmattet av mengden funksjoner

Eytam mfl. (2017) refererer til noen av funnene fra Thompson, Hamilton
og Rust (2005) som undersøker hvordan mengden funksjonalitet i et
produkt endrer personers oppfatning av produktets vanskelighetsgrad før
og i bruk. Thompson mfl. (2005) mener at hvis personer i situasjoner
før bruk velger for komplekse alternativer av et produkt fører det til
at brukeren opplever funksjonsutmattelse, eller ”feature fatigue”, når
produktet faktisk skal brukes. Thompson mfl. (2005) gjennomfører totalt
tre studier, hvor to av dem ser på situasjoner før bruk, og én ser på hvordan
et produkt oppfattes i bruk. I det første studiet kunne deltakerne velge
mellom tre produkter med en økende grad av antall funksjoner, innenfor
to produktkategorier: digitale videoavspillere og digitale lydavspillere.
Thompson mfl. (2005) samlet tilbakemeldinger fra deltakerne angående
hvor godt de tre forskjellige produktene innenfor hver produktkategori
scoret på enkelhet i bruk, funksjonalitet og forventet brukbarhet. Ved å
benytte seg av en syvpunktsskala (hvor syv er best) så de at et mindre antall
funksjoner økte deltakernes oppfatning av produktets enkelhet i bruk, men
reduserte produktets oppfattede funksjonalitet og forventede brukbarhet.
Denne oppfattede enkelheten i bruk ble redusert i takt med antallet
funksjoner produktet hadde (se figur 4.3 på neste side). De fant også ut
at personer i situasjoner før bruk (kjøpssituasjoner) valgte produkter med
mange funksjoner, siden de oppfattet de som mer funksjonelle, med mindre
fokus på hva denne mengden av funksjoner ville si på produktets enkelhet
i bruk Thompson mfl. (2005, s. 435):
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Figur 4.3: Graf hentet fra Thompson, Hamilton og Rust (2005) viser
hvordan en økende mengde funksjoner reduserer deltakernes oppfatning
av et produkts enkelhet i bruk. Deltakerne rangerte deres oppfatning av
produktene på en syvpunktsskala (der syv er best) målt på den vertikale
aksen.

”[...] consumers believe that increasing the number of features
decreases the usability of products and increases their capability. However, regardless of participant’s expertise, their expected
product utility and choices still favoured products with a higher level of features. Therefore, consumers’ initial preferences
appear to be driven more by product capability ratings than by
usability ratings.”
I det andre studiet til Thompson mfl. (2005) fikk deltakerne i oppgave
å legge til funksjoner fra en liste med 25 mulige og tilpasse produktet
til å inneholde funksjonene de selv ønsket. Deltakerne fikk lov til å
legge til så mange funksjoner som de ønsket, uten å måtte forholde
seg til et budsjett. Likt som i det første studiet, fikk de hver deltaker
til å rangere produktet sitt innfor enkelhet i bruk, funksjonalitet og
oppfattet brukbarhet. Resultatene fra denne studien stemmer med den
første. Over halvparten valgte at produktet deres skulle inneholde 80%
av de 25 mulige funksjonene. Den økte mengden funksjoner deltakerne
valgte økte produktets oppfattede funksjonalitet og reduserte produktets
oppfattede enkelhet i bruk. Forfatterene oppsummerer med at ”[...] the
connection between adding product features and decreasing usability

38

seems to hold even when the consumer individually selects each of the
included features.” (Thompson mfl., 2005, s. 436). Så selv om deltakeren
kan velge hvilke funksjoner de vil ha i produktet, velger de fortsatt en
variant med mange funksjoner og rangerer produktet til å score lavt på
enkelhet i bruk.
I det tredje studiet undersøkte Thompson mfl. (2005) hvordan deltakerne rangerte et produkts enkelhet i bruk, funksjonalitet og brukbarhet før
og etter bruk. For å gjøre dette lagde de to fungerende versjoner av en digital videoavspiller, en med syv funksjoner (lav mengde med funksjoner)
og en med 21 funksjoner (høy mengde med funksjoner). De delte deltakerne i to grupper: Den ene gruppen skulle bare rangere produktene før
bruk likt som i den første og andre studien. Den andre gruppen gjorde det
samme, bare at de i tillegg fikk beskjed om at de skulle velge ett av produktene og bruke det til å fullføre noen oppgaver, etter at de var ferdig med
rangeringen. Etter at disse oppgavene var fullført, ble deltakerne bedt om
å rangere deres opplevelse med å bruke produktet. Resultatene fra denne
studien stemte med antagelsene til Thompson mfl. (2005). Deltakerne som
fikk beskjed om å bruke produktet la mye mer vekt på enkelhet i bruk da de
rangerte, og de som valgte versjonen med færre funksjoner ble mer tilfreds
med valget sitt etter bruk, enn de som valgte produktet med flest funksjoner. Avslutningsvis viser Thompson mfl. (2005) til en graf (se figur 4.4 på
neste side) som fra et salgsperspektiv viser forskjellen på mengden funksjoner som må være tilstede hvis et selskap vil maksimere gjenkjøp av produktet sitt (F2 ), maksimere verdien av kundebasen (Fopt ), eller maksimere
initielle kjøp av produktet (F1 ). Selv om vi i denne oppgaven ikke vil gå
videre på hvilke tiltak man kan gjøre for å maksimere inntektene til et forestilt selskap, er det interessant å sammenligne og se på likhetene mellom
konsumenter og brukere.
I en annen artikkel undersøker Thompson og Norton (2011) de sosiale
aspektene ved å velge et produkt med flere funksjoner. Gjennom funnene
deres foreslår de at mennesker velger produkter med mange funksjoner
fordi de ønsker å fremstå som mer teknisk kompetente, og vise at de er
åpne for ny teknologi. Samtidig viste det seg at deltakerne ville valgt et
produkt med færre funksjoner hvis de skulle bruke det i en mer privat
setting. Samlet sett ser vi fra disse undersøkelsene at det kan oppstå en
konflikt mellom det man ønsker av funksjoner i et produkt før og etter
bruk: I en situasjon før bruk ønsker vi det produktet med flest funksjoner,
mens i en brukssituasjon blir vi mest fornøyde med et produkt som er
enklere å bruke, og dermed har færre funksjoner.
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Figur 4.4: Graf hentet fra Thompson, Hamilton og Rust (2005) viser
mengden funksjoner man burde ha i et produkt for å treffe forskjellige
maksimeringsmål innenfor produktsalg.

4.1.3

Oppsummering av valgmønstre

Her oppsummerer vi seksjon 4.1. Valgmønstre, s. 29, som sammen beskriver
de elementene vi har lyst til å trekke frem og bruke videre i oppgaven:
• I en kjøpssituasjon vil en person velge et produkt som har flere
funksjoner, og i mindre grad vektlegge at det skal være enkelt
å bruke. I brukssituasjon vil en person velge det som har færre
funksjoner, fordi de vil at det skal være enkelt å bruke (Brown &
Carpenter, 2000; Diefenbach & Hassenzahl, 2011; Eytam mfl., 2017).
På denne måten kan komplekse produkter gjøre at personen blir
misfornøyd med valget når de faktisk skal bruke det, selv om de
valgte produktet selv (Goodman & Irmak, 2013; Thompson mfl.,
2005). Vi tror denne effekten kan reduseres hvis kjøperen er mer klar
over at det de velger også skal brukes. Altså at kjøperen tar valg
nærmere det de selv som bruker ville gjort.
• Brukere kan være målorienterte eller erfaringsorienterte. En målorientert bruker har et klart definert mål som de i legger mer innsats i å
oppnå. En erfaringsorientert bruker kan være mer spontan og oppnå
større glede av å utforske (Nadkarni & Gupta, 2007).
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• Estetikk, hvordan en ting oppfattes visuelt, er en viktig faktor når
en person skal ta et valg (Creusen & Schoormans, 2005; Eytam
mfl., 2017). Det er begrenset hvor mye estetikk kan si om tingens
enkelhet i bruk og mengde funksjoner (Creusen & Schoormans, 2005).
Design kan derfor dra nytte av forklarende tekst og ikoner for å
gjøre det tydeligere hvilke funksjoner et produkt har (Diefenbach &
Hassenzahl, 2011; Eytam mfl., 2017).
• Personer kan velge et produktalternativ med flere funksjoner fordi de
er redd for at de i fremtiden kan bli misfornøyd. ”Forestilt misnøye”
leder personer til å velge produktalternativer med flere funksjoner,
selv om de ikke trenger dem for øyeblikket, fordi de er redd for at de
i fremtiden kan bli misfornøyd med et produkt med for få funksjoner
(Nadkarni & Gupta, 2007).
• Produkter med pragmatiske kvaliteter (inneholde mange funksjoner/er robust) blir valgt selv om velgeren egentlig ville velge produktalternativet med hedonistiske kvaliteter (fin å se på/enkel å bruke) (Diefenbach & Hassenzahl, 2011). Dette kan være fordi det er
lettere å rettferdiggjøre et valg basert på pragmatiske kvaliteter. Personer kan opprette et ”funksjonelt alibi”, der de rettferdiggjør hedonistiske valg ved å begrunne dem med pragmatiske kvaliteter (Keinan mfl., 2016). For eksempel: ”Jeg måtte ha denne nye gråblå sekken
fordi jeg manglet en mellomstor som jeg kan bruke på mellomlange
turer.”
Det kan bli lettere å velge basert på hedonistiske kvaliteter hvis
det (i) ikke kreves en begrunnelse av valget i ettertid, (ii) hvis
man føler seg fortjent til det man velger, (iii) hvis de hedonistiske
kvalitetene blir fremstilt som mer pragmatiske, eller (iv) hvis en
ekstern bekreftelse (for eksempel en anbefaling fra en annen person)
validerer de hedonistiske kvalitetenes betydning (Diefenbach &
Hassenzahl, 2011).
• Sosiale aspekter kan spille en rolle på hva personer velger. Personer
kan velge et produkt med flere funksjoner for å fremstå som mer
teknisk kompetent selv om de til mer privat bruk ville valgt et
produkt med færre funksjoner (Thompson & Norton, 2011).
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4.2

Enkelhet

I denne seksjonen vil vi beskrive enkelhet, eller ”simplicity”, basert på
eksisterende litteratur. Vi kommer hovedsakelig til å referere til enkelhet
som en egenskap som sier noe om hvor enkelt noe er å bruke og hvor
enkelt noe ser ut, ikke den mer negative betydningen som at noe er enkelt
og ”puslete”. Vi innleder seksjonen med å undersøke hva enkelhet er, for
å så videre se på måter man kan oppnå enkelhet, og fremgangsmåter som
kan brukes for å gjøre et design enklere å bruke.

4.2.1

Hva er enkelt?

Eytam mfl. (2017) innrømmer at selv om enkelhet er et ledende designprinsipp, er det ikke enkelt å definere. Samlet sett mener de at enkelheten i et
design bestemmes av mengden elementer det inneholder, variasjonen av
dem, og deres interne struktur. Mollerup (2015) forklarer enkelhet ved å
først gjennomgå definisjonen og forskjellen på enkelhetens motsetninger:
komplekst og komplisert. Kompleksitet betyr at noe består av flere sammenkoblede deler. Dette sier han er en kvantitativ og objektiv egenskap
som kan telles og observeres. Kompleksitet er en del av et objekt, og uansett hvem som ser på objektet vil det ha den samme mengden sammenkoblede deler. Komplisert betyr at noe det er vanskelig å forstå. Dette er en
mer kvalitativ og subjektiv egenskap. Det er kompetansen til brukeren som
avgjør hvor komplisert noe er: for noen er det komplisert, mens for andre
kan det være enkelt. Med disse definisjonene mener Mollerup (2015) at vi
kan definere enkelhet som det motsatte av komplekst og komplisert: Noe er
enkelt hvis det ”ikke består av sammenkoblede deler, og det ikke er vanskelig å forstå”, eller ved å snu på det, ”består av relativt få sammenkoblede
deler, og er enkelt å forstå”. Mollerup (2015, s. 11) oppsummerer enkelhet
som både en objektiv og subjektiv egenskap: ”simplicity is both an objective and (most often) a subjective property. Simplicity is very much in the
mind of the beholder.” Han gir oss også et historisk perspektiv på enkelhet
hvor han sier at forfedrene våre levde et enkelt liv. Verktøyene de brukte,
og arbeidsoppgavene de utførte var rett frem og praktisk gjennomførbare.
Livene vi har i dag derimot er fylt med komplekse systemer og maskiner
hvor den helhetlige forståelsen av hvordan noe fungerer er delt opp i flere
spesialiserte felt. Men her fortsetter Mollerup (2015, s. 13) med å si at enkelhet foregår på forskjellige nivåer og at enkelheten forfedrene vår opplevde
var mental: ”The simplicity experienced by our early ancestors was mental,
as choices were fewer.” Det var derimot ikke enkelt fysisk, hvor hver dag
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krevde en innsats for å overleve. Den enkelheten vi har i dag er fysisk, hvor
det er mulig å bestille mat på døren fra mobiltelefonen, eller møte noen digitalt over en videosamtale på datamaskinen. Livene våre i dag har blitt
enklere fysisk, men samtidig mer krevende mentalt: med flere valg, mer
å lære seg, mye man skal forstå og mye å svare på. Mollerup (2015, s. 13)
avslutter med å si at våre mentale byrder har byttet plass med de fysiske:
”Mental loads have accompanied our relief from physical burdens.”
I denne oppgaven vil vi i større grad undersøke hvordan vi kan lette
den mentale byrden, enn den fysiske, og gjøre det enklere å orientere seg i
en verden fylt av digitale verktøy man kan velge mellom.
Eytam mfl. (2017) viser til to generelle perspektiver på enkelhet: et
strukturelt perspektiv, og et atferdsperspektiv. Disse perspektivene er to
måter å se enkelhet på. Det strukturelle perspektivet følger det Mollerup
(2015) beskriver som enkelhet. Her vil mengden kontrollelementer påvirke
hvor enkelt designet oppfattes. Dette betyr at designet kan bli enklere å
bruke desto færre kontrollelementer det inneholder. Enkelhet sett gjennom
atferdsperspektivet derimot følger det Nadkarni og Gupta (2007) kaller
”percieved dynamic complexity”. Der ser man på hvor tydelig resultatet
av å interagere med et kontrollelement kommer frem i designet, og
hvor mange måter man kan tolke ett kontrollelement. Selv om én knapp
fremstår som enkel gjennom et strukturelt perspektiv, vil det fortsatt
være mulig å interagere med knappen på forskjellige måter: trykke én
gang, to ganger raskt etter hverandre, eller holde inne knappen i noen
sekunder. Gjennom atferdsperspektivet vil enkelhet derfor oppnås ved
å redusere den nødvendige mengden handlinger man kan gjøre med et
kontrollelement, selv om dette går på bekostning av at man må legge til
flere knapper. Dette passer også med designbegrepet ”mapping” beskrevet
av Norman (2013) i seksjon 3.2.4. Mapping, s. 22, hvor forholdet mellom
kontrollelementet og funksjonen burde være så direkte som mulig. Med
disse to perspektivene på enkelhet får vi figur 4.5 på neste side hentet
fra Eytam mfl. (2017). Her kan vi se hvordan perspektivene har forskjellig
forhold mellom et kontrollelement, en handling og et resultat.
Vi tror et strukturelt perspektiv på enkelhet fungerer bra for et
design med mer estetiske mål, da færre elementer kan oppfattes som
mer appellerende. Her gjengir Eytam mfl. (2017) at det finnes kulturelle
forskjeller, hvor estetikken i enkle design er spesielt populært i Skandinavia
(Mollerup, 2015) og Japan (Saito, 2007). I andre asiatiske kulturer derimot,
kan kompleksitet og en tetthet av visuelle elementer bli ansett som mer
appellerende. Wroblewski (2006) utdyper dette og sier:
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(a) Strukturelt perspektiv

(b) Atferdsperspektiv

Figur 4.5: Figurer hentet fra Eytam, Tractinsky og Lowengart (2017) viser
forskjellene på hvordan forholdet mellom et kontrollelement, en handling
og et resultat kan oppfattes gjennom et strukturelt perspektiv og et
atferdsperspektiv.

”In many Asian countries, for example, congested spaces are
quite common, and the benefits of collectivism, or integration
with strong, cohesive groups, may outweigh those of individualism, or loose cultural ties. In this context, a lot of whitespace or
an overall reduction in visual activity may be warning flags that
a product lacks substance and thus requires significant investment with little payoff.”
Med disse kulturelle forskjellene i grunn vil vi i denne oppgaven lage et
designforslag som tar utgangspunkt i en skandinavisk kultur, hvor vi også
tror en mindre tetthet av elementer oppnår en høyere estetisk fremstilling.
Likevel ser vi det ikke som hensiktsmessig å kun fokusere på enkelhet
gjennom et strukturelt perspektiv, når vårt ønske er å gjøre handlingen ”å
velge” enklere. I denne oppgaven ønsker vi å se på enkelhet gjennom både
et strukturelt perspektiv og et adferdsperspektiv.

4.2.2

Enkelhetslovene

I boken ”The Laws of Simplicity” beskriver Maeda (2006) ti lover som
kan brukes for å oppnå enkelhet i et design. Dette er en bok han har
skrevet med bakgrunn i å starte den eksperimentelle forskningsgruppen
MIT SIMPLICITY Consortium1 med mål om å definere verdien av enkelhet
i kommunikasjon, helsevesen og lek (Maeda, 2006). Han har også jobbet
som rådgiver i teknologiselskapet Phillips på deres ”Simplicity Advisory
Board (SAB)” (Maeda, 2006). Selv om enkelhet ofte oppleves subjektivt,
1 MIT SIMPLICITY Consortium — https://www.media.mit.edu/groups/simplicity/
overview/
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og kan være forskjellig fra person og kultur, synes vi de ti lovene Maeda
(2006) har skrevet om i boken ”The Laws of Simplicity” treffer bra med vår
egen oppfatning av enkelhet. Vi synes de også passer bra som et forslag til
hvordan forenklingsdelen av forskningsspørsmålet kan komme nærmere
en løsning. Denne seksjonen vil derfor raskt oppsummere alle de ti lovene.
1. Reduksjon — Den enkleste måten å oppnå enkelhet er gjennom
gjennomtenkt reduksjon. Dette er en balansekunst mellom hvor
enkelt man vil at et design skal være, og hvor komplekst det må være.
2. Organisering — Det å benytte seg av organisering gjør at et system
bestående av mange deler oppfattes som mindre. Det å gruppere
elementer sammen med hverandre gjør at det blir færre elementer
(grupperinger) man må forholde seg til.
3. Tid — Det å spare tid oppleves som enkelt. Man kan oppnå enkelhet
ved å enten få noe til å skje raskere, eller ved å gjøre ventetiden mer
tolererbar. Her er det likevel viktig å legge til at mange ting som skjer
samtidig kan oppleves som vanskelig, og at enkelheten oppstår av
man forstår hva som skjer.
4. Lærdom — Kunnskap gjør alt enklere. Et design oppfattes som
enklere hvis man vet hvordan det skal brukes. En måte å oppnå dette
er å bruke kjente og relaterbare elementer i designet. Et enkelt design
tilrettelegger for menneskers ønske om å utvikle og lære seg nye ting.
5. Forskjeller — Enkelhet og kompleksitet trenger hverandre. Hvis et
design inneholder for mye av det ene, vil effekten av det forsvinne
i mengden. På samme måte som litt enkelhet i et komplekst design
kan oppleves som en stor forandring, kan litt kompleksitet i et ellers
enkelt design tydeliggjøre og rettferdiggjøre hvorfor enkelheten er
der.
6. Kontekst — Det som ligger i periferien av enkelhet er definitivt
ikke perifert. Det som ligger rundt interaksjonen med et design kan
påvirke hvordan designet oppleves. Man kan for eksempel benytte
seg av tomrom for å trekke større fokus til det som finnes. Denne
loven om kontekst sier også at et enkelt design må finne en god
balanse mellom det å lede brukeren til målet med tydelige signaler,
og det å skape en uvisshet som åpner for utforskning.
7. Følelser — Det er bedre med mer følelser i et design, enn færre.
Enkelhet kan for noen oppleves klart og tiltrekkende, mens for andre
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kan enkelhet oppleves som kaldt, simpelt og følelsesløst. Det kan
være viktig å huske på de forskjellige følelsene mennesker får for ting,
og tilpasse designet slik at det fasiliterer for dette.
8. Tillit — Et design oppleves som enklere å bruke hvis man kan
stole på at designet gjør som det skal. Designet kan oppnå tillit hos
brukeren hvis det man ser passer med det som er. Dette kan også
oppnås ved at designet fremstår som åpent og usminket, eller at det
kan vise til konsistent treffende resultater.
9. Feiling — Det er ikke alt som kan forenkles. Noen ting må være
komplekst, og det kan være viktig finne seg til rette med dette slik at
man unngår å bruke unødvendig mye tid på et problem som fungerer
bra selv om det er komplekst.
10. Den ene — Enkelhet går ut på å ta bort det åpenbare og legge
til det meningsfylte. Maeda (2006) samler alle lovene i denne ene
tiende loven og forklarer at enkelhet er håpløst subtilt, hvor mange
av enkelhetens definerende karakteristikker er indirekte forstått.
De ti lovene beskriver både konkrete og abstrakte forslag til hvordan man
oppnå enkelhet i et design. Samlet synes vi de gir en god oppsummering
av vårt eget syn på enkelhet. Vi vil spesielt trekke frem lovene 7. Følelser og
8. Tillit. Vi tror disse spiller en stor rolle i hvordan personer finner og velger
digitale verktøy i den mengden av alternativer som finnes nå.

4.2.3

Opplevd enkelhet

I artikkelen ”Designing for Experienced Simplicity” bygger Joshi (2015) videre på det han i boken til Maeda (2006) ser på som generelle designprinsipper. Joshi (2015, s. 325) gjengir Picking, Grout, McGinn, Crisp og Grout
(2010) og sier at det er vanskelig å bruke designprinsipper konsistent gjennom hele designet på grunn av designprinsippenes generaliserbare natur:
”[...] design principles are in general often formulated as brief
guidelines that aim to cover wide areas of application and apply
to multiple domains simultaneously; it is difficult to use these
guidelines consistently as they rarely specify which specific
design choices to make.”
Her forklarer Joshi (2015) at hans oppfatning av enkelhet er forankret i to
hovedelementer: mestringsevne og kontekst. Disse to elementene trekkes
frem fordi de tar for seg brukerens opplevelse og oppfatning av et design i
46

bruk. Dette til motsetning av et mer generelt designprinsipp (for eksempel
lovene til Maeda (2006)) som i større grad prøver å forklare enkelhet
gjennom å isolere og koble enkelhet i et design fra konteksten det blir
brukt i. Joshi (2015) forteller at enkelhet er en karakteristikk som viser seg
først når de tiltenkte brukerne tar i bruk designet i en passende kontekst.
Han forklarer videre at hvis man vil bruke enkelhet som en retningslinje
innenfor design burde man alltid se for seg hvordan det kan brukes
til å skape en positiv effekt på brukerens mestringsfølelse i en ønsket
kontekst. Det å blindt følge og bruke designprinsippet enkelhet regelrett
overser intensjonen bak designprinsippet. Her introduserer han begrepet
”experienced simplicity”, som vi velger oversette som opplevd enkelhet,
hvor han forteller at det ikke er mulig å skape enkelhet gjennom å kun
følge designprinsipper og retningslinjer isolert sett. Man burde observere
og teste designet med de tiltenkte brukerne for å se hvordan det oppleves i
konteksten det blir brukt i:
”Blindly following simplicity as a design principle, e.g. reducing or hiding elements because general rulebook on simplicity says so, ignores the true intention behind the design choice,
namely disentangling the perceived complexity. We have labeled this perspective on simplicity as experienced simplicity as it
shifts focus on simplicity from something the designer use as
guideline to something we can only confirm through user experience. A design is not simple unless the user perceives the interaction to be simple in use.” (Joshi, 2015, s. 325).
Dette sier han passer bra med Eytam mfl. (2017) som foreslår at ønsket om
å skape og velge kompleksitet i et design til å passe mer erfaringsorienterte
mål skaper en høyere og mer stimulerende utfordring. Enkelhet kan derfor
ikke bli definert gjennom objektive retningslinjer, men heller gjennom
hvordan brukerne oppfatter enkelhet.
I studien undersøker Joshi (2015) hvordan personer i boliger for
eldre håndterer smartteknologi. Hvert rom kommer forhåndsinstallert
med automatiske lys, varme og ventilasjon, bevegelsessensorer i alle rom,
videotelefoni, Radio-frequency Identification (RFID) baserte dørlåser og
tilpassede nettbrett. Studien skulle i hovedsak fokusere på hvordan de
eldre deltakerne brukte nettbrettet, men for at diskusjonen rundt enkelhet
ikke skulle begrenses til å kun handle om touch-basert interaksjon, ble
også de automatiske lys-, varme- og ventilasjonssystemene og RFID
låsesystemet inkludert. Studien besto i at de eldre deltakerne og de
ansatte på aldershjemmet sammen og alene skulle evaluere og fullføre
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oppgaver med de overnevnte systemene, og i et oppfølgingsintervju gi sin
oppfatning på hvordan systemene var i bruk. Her fant han blant annet
ut av at selv om noen av de ansatte utførte oppgavene raskere enn de
eldre deltakerne, så oppfattet de det ikke som enkelt: De ansatte hadde
vendt seg til én spesiell fremgangsmåte som de utførte mer motorisk enn
intuitivt. Én deltaker sa at de hadde lært seg å fullføre en oppgave på
en spesiell måte fordi det var sånn systemet ville at det skulle gjøres.
Deltakeren hadde derfor skrevet ned og memorert stegvise instruksjoner.
Da deltakeren ble spurt om å gjennomføre en lignende, men litt forskjellig
oppgave, ble den ikke utført like effektivt. Dette sier Joshi (2015) illustrerer
hvordan konstruert enkelhet forestilt av en designer ikke oppleves som
en enkel brukeropplevelse så lenge brukeren ikke forstår systemet: ”As
long as the understanding of the system remains at the same level, the
experienced simplicity will also remain the same.” (Joshi, 2015, s. 333).
Videre forklarer Joshi (2015) at en designerer ikke burde bruke tid på å gjøre
designet enkelt i seg selv, men heller fokusere på å designe for en forståelse
og mestringsevne som vil gi brukerne en mulighet til å oppleve enkelhet
etterhvert som forståelsen og mestringsevnen vokser.
Likt som den femte loven for enkelhet av Maeda (2006) 5. Forskjeller sier
Joshi (2015, s. 337) også at det viktig at et design tar for seg balansen mellom
enkelhet og kompleksitet:
”On one hand, the system needs to foster mastery through a
design that is perceived as free of complexities; on the other
hand, the system should encourage mastery by challenging and
exciting the user and simultaneously avoiding oversimplified
and condescending interfaces.”
Avslutningsvis oppsummerer Joshi (2015) fem måter et design kan løfte
frem viktigheten av mestringsevne:
1. Bygge på kjente elementer og åpne for muligheten til å benytte seg av
gammel kunnskap.
2. Forsikre at designet inneholder meningsfylte handlinger.
3. Tilpasse designet til de endrende kontekstene.
4. Unngå å begrense brukerne til forhåndsbestemte bruksmønstre og la
dem bruke og mestre designet på en måte som gir mening for dem.
5. Finne balansen der designet er enkelt nok til å bli forstått og lært,
samtidig som det er utfordrende nok til å gi brukerne muligheten til
å mestre designet gjennom bruk.
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Samlet ser vi at balansen mellom kontekst og enkelhet er viktig
både fordi for mye av det ene kan redusere effekten av det (Maeda,
2006), og fordi hvis brukeren skal ha muligheten til å lære hvordan de
bruker designet gjennom gradvis fremgang og mestring (Joshi, 2015). Hvis
brukeren skal utføre en oppgave i et design som er for enkelt og ”dummet
ned” gir det mindre motivasjon for å lære seg systemet som ligger bak.
Designet vil fortsatt være enkelt å bruke, men kanskje ikke bli opplevd
som enkelt siden fremgangsmåten er stegvis og monoton. Denne opplevde
enkelheten er det brukeren sitter igjen med, og det som bestemmer hvor
enkelt et design er. Mennesker og kontekster er forskjellig, noe generelle
designprinsipper ikke alltid klarer å dekke. Vi vil ta med oss dette videre
i oppgaven, både i samtaler med deltakere og gjennom utformingen av
designforslaget. Sammen med den niende loven til Maeda (2006) 9. Feiling
oppfatter vi sammen med Joshi (2015) at hvordan man oppnår enkelhet
kan være subjektivt, forskjellig, eller ikke mulig. Her kan det være viktig å
huske Preece mfl. (2015), nevnt i seksjon 3.1.1. Brukeropplevelse, s. 18, som
sier at det ikke er mulig å designe en brukeropplevelse, det er mulig å
designe for en brukeropplevelse.

4.2.4

Bruke gamle vaner som en designresurs

En måte å designe for en god brukeropplevelse kan også gjøres som
Bratteteig og Verne (2016) foreslår: bruke menneskers gamle vaner som en
designressurs. De undersøker rollen ”vaner” har og kan ha i et design, og
ser på flere måter vanskeligheter kan oppstå. Med et hovedfokus på eldre
brukere viser de gjennom flere eksempler hvordan brukerne av et design
som er del av et større komplekst (sammenkoblet) system, kan oppleve
problemer som ikke nødvendigvis er selvpåført, men heller oppstår på
grunn av andre menneskers handlinger og feilbruk. Bratteteig og Verne
(2016) samler og presenterer eksempler som introduserer forskjellige steder
vanskeligheter kan oppstå:
• Artefakt — Det er selve artefaktet, eller den fysiske ”tingen”, som er
vanskelig å bruke. Dette kan være fysiske oppgaver som å sette inn
en USB-kabel riktig, eller det å holde inne en av-knapp i et visst antall
sekunder.
• Kontekst — Konteksten rundt en handling kan gjøre den vanskeligere å utføre. Et skatteskjema kan for eksempel utformes pent og brukervennlig, men livssituasjonen til brukeren kan ha blitt så forandret
at oppsettet ikke lenger føles like intuitivt.
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• Andres aktivitet — En bruker kan møte utfordringer med et system
fordi andre personer gjør feil. Forskjellige rutiner for mottak av brev
og pakker kan for eksempel resultere i unødvendig feilsøking, eller
en opprydning i skattetallene til en offentlig etat kan føre til for høye
skattetrekk.
Bratteteig og Verne (2016) beskriver så hvordan det å lære seg et nytt
design og et nytt handlingsmønster innebærer at brukeren må avvenne seg
en måte å gjøre noe på, og venne seg til en ny. Denne avvenningen krever
en bevisst kognitiv innsats, noe Bratteteig og Verne (2016) forklarer som
spesielt utfordrende for eldre personer. Mennesker er også mer tilbøyelig
til å følge gamle handlingsmønstre hvis de er distrahert, stresset eller
må utføre en handling under tidspress. Med dette foreslår Bratteteig og
Verne (2016) at en måte å oppnå enkelhet kan være å designe for et bedre
samarbeid med brukernes allerede innøvde vaner. De gjengir et eksempel
fra Denman, Nachman og Prasad (2016) som beskriver hvordan de jobbet
med å designe talesystemet for professor Stephen Hawking. Denman
mfl. (2016) beskriver hvordan de oppnådde en god overgang mellom to
systemer: Ved å gjøre det valgfritt om man ville bruke den mer moderne
programvaren med automatiske ordforslag, kunne Stephen Hawking bytte
mellom det moderne og det gamle systemet som han ville, og gradvis
venne seg til å bruke det nye systemet mer effektivt.
Bratteteig og Verne (2016) foreslår avslutningsvis at det å bygge på og
utvide gamle vaner istedenfor å gjøre dem utdaterte, oppleves som veldig
enkelt for brukerne. Det å benytte seg av en brukers gamle vaner, og se
hvordan disse kan brukes til å skape en jevn overgang til noe nytt, tror vi
også kan være en effektiv måte å oppnå at designet oppleves som enkelt å
bruke.

4.2.5

Oppsummering av enkelhet

Her oppsummerer vi seksjon 4.2. Enkelhet, s. 42 som sammen kan gi et bilde
av hva enkelhet er, dens forskjellige nyanser og hvordan man kan oppnå
enkelhet i et design.
• Enkelheten i et design bestemmes av mengden elementer det inneholder, variasjonen av dem, og deres interne struktur (Eytam mfl.,
2017). Enkelhet består av relativt få sammenkoblede deler (at det ikke
er komplekst), og det er enkelt å forstå (at det ikke er komplisert)
(Mollerup, 2015).
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• Det er en forskjell på mental og fysisk enkelhet. Våre forfedre
levde et liv som var fysisk krevende, men mentalt enklere. De
hadde færre valgmuligheter, men hverdagsoppgavene var tyngre. Vi
lever nå i et fysisk enklere liv, men mentalt vanskeligere: med flere
valgmuligheter, mer informasjon og mer sammenkoblede elementer
vi må ta hensyn til (Mollerup, 2015).
• Man kan se på enkelhet gjennom et strukturelt perspektiv eller
et atferdspespektiv. Det strukturelle perspektivet ser på enkelhet
gjennom forholdet mellom mengden kontrollelementer og mengden
funksjoner, mens atferdsperspektivet ser på forholdet mellom antall
handlinger og mengden funksjoner (Eytam mfl., 2017; Nadkarni &
Gupta, 2007).
• De ti lovene til Maeda (2006) beskriver både konkrete og abstrakte
forslag til hvordan man oppnå enkelhet i et design. Samlet synes vi
de gir en god oppsummering av vårt eget syn på enkelhet. Vi vil
spesielt trekke frem lovene 7. Følelser og 8. Tillit. Vi tror disse spiller en
stor rolle i hvordan personer finner og velger digitale verktøy i den
mengden av alternativer som finnes nå.
• Det er viktig å ta hensyn til hvordan enkelheten i et design oppleves.
Et design kan se enkelt ut, men fortsatt oppleves som vanskelig å
bruke. Gjennom testing med brukere kan man bedre forstå hvordan
man kan oppnå god opplevd enkelhet. På den ene siden må man
presentere et design som ser innbydende og enkelt ut, mens på
den andre siden burde det motivere brukeren til mestring gjennom
utfordringer (Joshi, 2015).
• Når man skal venne seg til en ny måte å gjøre noe på, må man
først avlære sine gamle vaner. Denne avlæringen krever en bevisst
kognitiv innsats, noe som kan bli vanskelig for blant annet eldre. Hvis
et design bygger på og utvider gamle vaner istedenfor å gjøre dem
utdaterte, kan det for brukerne oppleves som veldig enkelt (Bratteteig
& Verne, 2016).
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Kapittel 5

Forskningsmetode
I dette kapittelet ønsker vi å gjøre rede for metodiske valg vi har gjort i denne oppgaven. Vi vil presentere forskningsfilosofi, forskningsmetodologi og
hvilke forskningsmetoder vi har brukt.

5.1

Forskningsfilosofi

Denne oppgaven er bygget på en fortolkende forskningsfilosofi. En fortolkende forskningsfilosofi antar at tilgangen til virkeligheten (enten den er
gitt er sosialt konstruert) bare kan nås gjennom sosiale konstrukter som
språk, bevissthet og delte meninger (Myers, 1997). I denne oppgaven ønsker vi å undersøke hvordan mennesker velger digitale verktøy og undersøke hvordan design kan gjøre denne valgprosessen enklere. For å kunne svare på forskningsspørsmålet er vi er avhengig av å forstå brukerens
tanker, valg og resonnement. Vi tror mennesker har ulike preferanser og
at valgprosessene deres er sammensatt av flere elementer. Dette kan være
tanker om hva som er best for deres bruk og eller brukskontekst. Valgprosessen til mennesker er kompleks fordi den bygger på tidligere erfaringer og individuelle preferanser. Disse tidligere erfaringene og individuelle
preferansene ligger skjult, og vi som forskere kan bare nå og forstå dem
gjennom kommunikasjon. Sammen med deltakerne i denne studien har vi
snakket, lyttet og tolket situasjoner som oppstår. Ved å sette sammen det
hver enkelt deltaker har gitt oss kan vi på tvers av personene forme en
felles mening. Walsham (2006) forklarer denne felles meningen som intersubjektivitet: Istedenfor at det finnes en objektiv sannhet, er sannheten gitt
gjennom hva alle subjektene, menneskene, er enige om at den er. Denne
intersubjektiviteten gjør at virkeligheten blir kontekstavhengig og bygget
inn i den sosiale settingen (Walsham, 1995). I denne oppgaven ønsker vi
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å forstå brukerne, deres brukskontekst og bruk. For å oppnå dette benytter vi oss av kvalitative datainnsamlingsmetoder fremfor kvantitative. Som
Kaplan og Maxwell (2005) argumenterer involverer målet med kvalitativ
forskning det å forstå et fenomen gjennom deltakernes perspektiv, og deres sosiale kontekst. Disse målene går i større grad tapt når tekstlig data
blir kvantifisert og aggregert.

5.2

Forskningsmetodologi

Vi mener at brukerinvolvering er essensielt for å designe noe brukerne vil
like. Vi har derfor valgt å benytte oss av UCD. UCD er en designmetodologi
som inkluderer brukere i designprosessen, hvor brukerens krav og behov
står i fokus. UCD ble til som en reaksjon på vanskelige brukergrensesnitt
for enkle oppgaver, som for eksempel det å skifte kanal på en fjernkontroll
(Schleyer, Thyvalikakath & Hong, 2007). Brukere kan deles opp i primær, sekundær-, og tertiærbrukere. Primærbrukere er de som regelmessig
interagerer direkte med systemet. Sekundærbrukere er de som innimellom,
eller via noen andre, interagerer med systemet. Tertiærbrukere er de
som blir indirekte påvirket av systemet. Disse brukertypene kan bli
omtalt som interessenter (Preece mfl., 2015). I vår oppgave vil vi benytte
oss av ordet ”bruker” for våre primærbrukere av designforslaget. UCD
har et fokus på brukerne og deres oppgaver. Dette innebærer at man
studerer bruksmønstre og undersøker brukernes atferd og deres kognitive
karakteristikker (Preece mfl., 2015). Dette blir så brukt til å designe
løsninger som støtter brukerens virkelige krav og behov (Preece mfl.,
2015). UCD kan gi oss et innblikk i brukernes valgprosess, og hjelpe oss
med å designe en løsning som gjør det enklere å velge digitale verktøy.
Deltakerne til studien er valgt etter det Preece mfl. (2015) beskriver som et
beleilighetsutvalg. Et beleilighetsutvalg går ut på at man velger deltakere
ut ifra hvem som er tilgjengelige (Henry, 1990), og hvem man ser på som
passende deltakere for oppgaven. Vi kontaktet og valgte deltakere som vi
visste hadde en del erfaring med bruk av digitale verktøy. Vi tror også at
deltakernes erfaring kan føre til at deltakerne involverer seg og reflekterer
mer over de forskningsmetodene vi valgte å gjennomføre med dem.

5.3

Oppgavens prosess

Denne oppgaven tok opprinnelig utgangspunkt i å undersøke ”hva er enkelt”. Vi startet prosessen med å gjennomføre deltakende observasjoner og
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semi-strukturerte intervjuer med personer vi kjente og som vi visste hadde
hatt utfordringer med digitale verktøy. Disse personene var i en overgang
fra analoge til digitale verktøy. Dette var en innledende innsiktsfase som
var mer utforskende og generell. Her så vi at deltakerne syntes det var
utfordrende å finne og velge digitale verktøy. Dette gjorde at vi tilpasset
de påfølgende datainnsamlingsmetodene til forskningsspørsmålet slik det
står nå: undersøke hvordan personer velger et digitalt verktøy, og hvordan
design kan bidra til en enklere valgprosess. I denne oppgaven har vi utviklet et designforslag som er ment til å fungere som en nettside. Dette designforslaget har som mål å gjøre det enklere å velge et digitalt verktøy. I utviklingen av dette designforslaget har vi benyttet oss av en iterativ prosess.
Gjennom den iterative prosessen har vi undersøkt krav og behov, designet
prototyper og evaluert designet gjennom brukertester. Vi valgte å bruke en
iterativ prosess fordi det ga oss muligheten til å endre designforslaget fortløpende etter det vi oppfattet som brukernes ønsker. Designprosessen var
også smidig i den forstand at vi startet utviklingen av designforslaget så
snart vi hadde noen form for krav (Preece mfl., 2015), i motsetning til hvordan det ville vært i en mer tradisjonell utviklingsprosess som fossefallsmodellen, hvor designprosessen ikke starter før man har satt sammen en nær
fullstendig kravspesifikasjon (Löwgren & Stolterman, 2004). I figur 5.1 på
neste side følger en oversikt over de forskjellige fasene av designprosessen:
1. Den innledende innsiktsfasen besto av deltakende observasjon og
semi-strukturerte intervjuer. Disse var mer generelle og utforskende.
2. Vi ga deltakerne fem oppgaver satt i forskjellige kontekster, hvor hver
oppgavene handlet om å velge et digitalt verktøy. Oppgavene var
utviklet av oss på grunnlag av den innledende innsiktsfasen. Disse
fem oppgavene vil vi videre i oppgaven betegne som ”kontekstuelle
oppgaver”. Dette er beskrevet videre i seksjon 5.4.3. Kontekstuelle
oppgaver, s. 58.
3. Første iterasjon besto av utvikling av designforslag 1a/1b og brukertest av designforslag 1a/1b.
4. Andre iterasjon besto av utvikling og brukertest av designforslag 2.
5. Tredje og siste iterasjon utvikling og brukertest av designforslag 3.
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1
2
3
4
5

Deltakende observasjoner
Semi-strukturerte intervjuer

Gjennomgang av kontekstuelle oppgaver

Utvikling av designforslag 1a og 1b
Bruktertest av designforslag 1a og 1b

Utvikling av designforslag 2
Bruktertest av designforslag 2

Utvikling av designforslag 3
Bruktertest av designforslag 3

1a

1b

2

3

Figur 5.1: Viser hvordan designprosessen vår har bestått av deltakende
observasjon, semi-strukturerte intervjuer, kontekstuelle oppgaver, utvikling
av designforslag og brukertesting.
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5.4

Forskningsmetoder

Denne seksjonen beskriver hvilke forskningsmetoder vi har benyttet og
hvordan disse har blitt gjennomført.

5.4.1

Deltakende observasjon

Observasjon kan være en nyttig datainnsamlingsmetode fordi det hjelper
med å forstå brukerens kontekst, oppgaver og mål (Preece mfl., 2015). Når
man skal utføre observasjon må man tenkte på når i designprosessen den
utføres, hvor den skal finne sted, og til hvilken grad vi skal delta i det vi observerer. Vi benyttet oss av deltagende observasjon tidlig i prosessen. Den
deltakende observasjonen gikk ut på at vi dro til de forskjellige deltakernes
arbeidsplass, og observerte hvordan de arbeidet. Her fokuserte vi spesielt på hvordan de brukte teknologi og digitale verktøy. Observasjonen var
deltakende siden vi interagerte med deltakeren, og oppmuntret deltakeren
til å forklare hva de gjorde. Den deltakende observasjonen lot oss se hvordan deltakerne benyttet seg av digitale verktøy i en hverdags- og arbeidskontekst. I forhold til ikke-deltakende observasjon kan deltakelsen gjøre
det enklere å forstå meningen bak deltakernes handlinger (Myers, 2013).
Etter at deltakerne var ferdig med arbeidsoppgavene sine gjennomførte vi
et semi-strukturert intervju.

5.4.2

Intervju

Et intervju er en samtale mellom en intervjuer og et intervjuobjekt,
hvor intervjueren vanligvis stiller spørsmål som intervjuobjektet svarer
på. Intervju er en verdifull datainnsamlingsmetode innenfor kvalitativ
forskning fordi den drar fordel av menneskets mulighet til å snakke og
åpner for rik kommunikasjon. Sammen med deltakende observasjon har
intervjuer lenge blitt brukt i forskning for å få innsikt i deltakernes liv
og for å forstå kontekst (Crang & Cook, 2007a). Crang og Cook (2007b)
forklarer at strukturen til et intervju kan gå fra svært strukturert til svært
ustrukturert. Vi har valgt å benytte oss av semi-strukturerte intervjuer, der
noen av spørsmålene var satt på forhånd, mens andre kom til i løpet av
intervjuet. Vi benyttet oss av semi-strukturerte intervjuer fordi det åpnet
for å stille oppfølgingsspørsmål, det ga oss muligheten til å be deltakere
om å utdype temaer vi så på som spennende for oppgaven og det ga
deltakerne rom for å fylle på med egne erfaringer. Som et supplement
til den deltagende observasjonen kunne vi også gjennom de påfølgende
intervjuene stille spørsmål og videre utforske det vi hadde observert.
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Dette gjaldt begge veier: Der et intervju ikke var tilstrekkelig kunne den
deltakende observasjonen vise oss det som ikke ble sagt (Preece mfl., 2015).
Vi tok lydopptak av intervjuene og transkriberte dem i ettertid.

5.4.3

Kontekstuelle oppgaver

Vi ga deltakere fem oppgaver satt i forskjellige kontekster hvor hver
oppgavene handlet om å velge et digitalt verktøy. De kontekstuelle
oppgavene har et hovedfokus på kreative oppgaver, da vi fra den
innledende innsiktsfasen så at det fantes mange digitale verktøy å velge
mellom til kreativt arbeid. I likhet med ”contextual inquiry” beskrevet av
Preece mfl. (2015) observerer og kommuniserer vi med deltakeren samtidig
som deltakerne utfører en oppgave. Selv om vi prøver å komme til en
forståelse sammen med deltakeren, vil vi til forskjell fra contexutal inquiry,
delta i mindre grad med fremgangsmåten til deltakeren. Vi bruker også
fiktive kontekster der deltakeren spiller rollen som personen i konteksten
som er beskrevet for dem. Videre i oppgaven har vi valgt å kalle disse
oppgavene og denne forskningsmetoden for ”kontekstuelle oppgaver”.
Deltakerne fikk lov til å benytte seg av alle hjelpemidler som søkemotorer
og nettsider på en bærbar datamaskin som vi satt fram eller deres egen
telefon. Vi ønsket at mengden tilgjengelige hjelpemidler ble lik den de
ellers ville hatt tilgjengelig hvis de kontekstuelle oppgavene var ekte.
Deltakerne fikk velge om de ville forklare eller vise fremgangsmåten sin.
De kontekstuelle oppgavene ble gjennomført for å få innsyn i hvordan
deltakerne våre fant og valgte digitale verktøy. De ble også gjennomført
for å undersøke hvordan forskjellige kontekster spiller inn på deltakerens
valg. Disse kontekstuelle oppgavene åpnet for samtaler rundt eventuelle
utfordringer eller gode løsninger i eksisterende design deltakerne møtte
på i valgprosessen. Vi stilte også noen oppfølgingsspørsmål etter at
en deltaker var ferdig med de fem kontekstuelle oppgavene. Disse
spørsmålene var mer spisset mot forskningsspørsmålet vår. Under følger
en beskrivelse av de kontekstuelle oppgavene. De er gjengitt her slik de ble
presentert for deltakerne:
1. Velge et program for musikkproduksjons — ”Se for deg at du skal
finne et program for musikkproduksjon til hobbybruk, hvordan ville
du gått frem?”
2. Direktesende et møte fra arbeidsplassen over nett — ”Du har fått i
oppgave å sette opp en direktesendt video av at sjefen holder en tale
for de ansatte på arbeidsplassen. Denne direktesendingen skal kunne
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sees av de ansatte som ikke hadde mulighet til å komme. Jobben
ønsker ikke å bruke noe ekstra av budsjettet på dette. Hvordan går
du frem for å finne et slikt verktøy?”
3. Digitalisere en tegning — ”En venn har gitt deg en tegning på et ark
som de ønsker å få tegnet digitalt av deg. Hvordan ville du gått frem
for å finne et verktøy som kan hjelpe deg her?”
4. 3D-modellering og printing — ”Jobben din ønsker å gi ut 3Dprintede sparegriser som julegave til de ansatte og du har fått
i oppgave å lage denne 3D-modellen mens noen andre tar seg
av printingen. Jobben dekker alle utgifter knyttet til det digitale
verktøyet du velger. Hvordan går du frem for å velge et digitalt
verktøy?”
5. Videoredigering — ”Du har akkurat begynt å jobbe freelance som
filmprodusent. Et selskap ønsker at du skal lage en reklamefilm for
dem. Hvordan vil du finne et program som kan hjelpe deg med
dette?”

5.4.4

Prototyping

Det å utvikle og teste prototyper er en anerkjent måte å utforske og
presentere interaktive design (Houde & Hill, 1997). Vi tror prototypene
kan hjelpe oss å forstå hvordan design kan bidra til en enklere valgprosess.
Prototyper kan være alt fra enkle skisser på papir til fungerende nettsider.
I denne oppgaven har vi utviklet totalt fire forskjellige prototyper som vi
omtaler som designforslag. Disse designforslagene er ment til å fungere
som en nettside. Vi har testet designforslagene sammen med deltakerne.
Houde og Hill (1997) presenterer tre forskjellige dimensjoner en prototype
kan utforske: rolle, form og funksjon, og implementasjon. Han beskriver
dimensjonene slik:
• Rolle — Rollen til en prototype handler om hvilken funksjon prototypen kan ha i brukerens liv.
• Form og funksjon — Form og funksjon handler om den konkrete
sensoriske opplevelsen man får av å bruke prototypen, og hvilke
funksjoner den har.
• Implementasjon — Implementasjon handler om hvorvidt prototypen
utforsker de tekniske aspektene rundt dens oppbygning.
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I denne oppgaven har vi utforsket hvordan designforslagene oppleves å
bruke, hva deltakerne syntes om designforslagenes utseende og hvilken
rolle de kan spille i deltakernes liv. Vi har ikke undersøkt hvordan
designforslagene kan implementeres som en fungerende nettside. Vi tenker
derfor at designforslagene våre treffer et sted mellom ”Form og funksjon”
og ”Rolle” (se figur 5.2 på neste side).

5.4.5

Brukertesting

Vi testet hver iterasjon av designforslaget med deltakerne. Dette gjorde vi
fordi brukertesting gir direkte tilbakemeldinger og kan være en effektiv
måte å se til at det man designer faktisk stemmer med det brukerne trenger.
Designeren kan også være en bruker av designet, men designeren kan ofte
ha en oppfatning av designet som er forskjellig fra den andre brukere har.
Designforslag 1a, 1b og 2 testet vi ved at deltakerne satt i samme rom
som oss, slik at vi kunne observere og stille spørsmål til det de gjorde.
Designforslag 3 ble gjennomført over videokonferansetjenesten Microsoft
Teams på grunn av viruset COVID-19 og helsemyndighetens råd om å
unngå fysisk kontakt. Vi lastet opp designforslag 3 til internett, slik at
deltakerne kunne teste det hjemme hos seg selv. Vi ba dem dele skjermen
og webkameraet slik at vi kunne se hvordan de brukte designforslaget.
Selv om designforslagene hadde begrenset med funksjonalitet, var de
likevel fungerende nok til at deltakeren kunne utforske grensesnittet på
egenhånd. Her ba vi deltakerne tenke høyt og fortelle hva de syntes om
designet. Vi ba dem å utdype ytterligere der vi så det som nødvendig.
Denne metoden heter ”think-aloud” og kan være nødvendig for å forstå
hva deltakeren tenker eller leter etter (Preece mfl., 2015). Vi ga deltakerne
oppgaver og spørsmål som for eksempel: ”Hvilket program ville du
valgt basert på den informasjonen du blir presentert for her?”, ”Hvordan
passer dette designet med slik du ellers finner digitale verktøy?”, og ”Hva
syntes du var bra, og hva er det du savner i dette designet?” Etter at
deltakerne var ferdig med å gjennomføre oppgavene hadde vi en samtale
med hver deltaker. I denne samtalen snakket vi om designforslaget og
om hva som kunne bidratt til en bedre opplevelse. Vi benyttet oss også
av de tre dimensjonene beskrevet av Houde og Hill (1997) for å diskutere
prototypens rolle og ”form og funksjon”.
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Figur 5.2: Modell av ulike dimensjoner til en prototype inspirert av Houde
og Hill (1997). Vi tenker at designforslagene våre faller et sted mellom
”Form og funksjon” og ”Rolle” (markert med et kryss på figuren).

5.5

Analyse

Analysen av de transkriberte intervjuene og notatene fra observasjonene,
de kontekstuelle oppgavene og brukertestene ble gjort gjennom diskusjoner mellom oss. Her diskuterte vi hva vi allerede hadde sett og notert ned
som vi så på som spennende under datainnsamlingen. I analysen av intervjuene og observasjonene diskuterte vi temaer som deltakerne hadde
snakket om eller vist oss. I analysen av brukertestene diskuterte vi både
hvordan deltakerne benyttet seg av designforslaget vårt, og tilbakemeldingene deltakerne hadde til designforslaget. Dette er en mer subjektiv og løsere form for analyse som inspirert av Walsham (2006, s. 235), der han også
mener at hodet til en forsker er deres beste analyseverktøy når det supplementeres med andres tanker og idéer:
”I tend to use a looser approach myself, where I write impressions during the research, after each interview, for example. I
generate more organized sets of themes and issues after a group
of interviews or a major field visit. I then try to think about what
I have learnt so far from my field data. If this sounds a rather
subjective and relatively unplanned process, well it is. I believe that the researcher’s best tool for analysis is his or her own
mind, supplemented by the minds of others when work and
ideas are exposed to them.”
For å forstå deltakernes valg og kriterier i de kontekstuelle oppgavene
valgte vi å gjennomføre en strukturert analyse av våre notater. Vi tok utgangspunkt i tematisk analyse som er presentert av Braun og Clarke (2006).
Dette går ut på at man sorterer den innsamlede dataen inn under forskjelli61

ge temaer, eller kategorier. Disse kategoriene oppsto ut ifra datamaterialet,
istedenfor at de ble satt på forhånd. Sammen burde kategoriseringen representere deltakernes meninger. Denne kategoriseringen gir en oversikt som
gjør det lettere å finne og trekke ut mønstre som vi senere kan presentere som funn. Vi startet med å lese igjennom notatene fra de kontekstuelle
oppgavene og markere utsagn som lignet på hverandre. Deretter opprettet
vi forskjellige temaer vi mente kunne dekke alle de forskjellige utsagnene,
og sorterte hvert utsagn inn under ett tema. Avslutningsvis gikk vi igjennom all innsamlet data og satt opp tabeller hvor vi kategoriserte lignende
ønsker og fremgangsmåter (se figur 5.3 på neste side). Dette ga oss et mer
helhetlig bilde av datamaterialet.

5.6

Etikk

I møtene med deltakerne delte vi ut en samtykkeerklæring hvor vi
informerte deltakerne hva oppgaven går ut på og hva dataen vil brukes
til. Vi informerte også om at informasjonen ikke vil kunne knyttes tilbake
til en spesifikk deltaker av andre enn forfatterne, at deltakelsen var
frivillig og de kunne trekke seg fra studiet på et hvilket som helst
tidspunkt. I samtykkeerklæringen kunne deltakerne velge om de godtok
at det ble tatt lydopptak og bilder av dem. De kunne også velge om
de ville være med på brukertest av de forskjellige designforslagene.
Det er viktig at samtykkeerklæringen er skrevet med et språk som er
forståelig for deltakerne, slik at det faktisk er et informert samtykke.
Denne samtykkeerklæringer ligger inkludert som vedlegg A. I denne
oppgaven ønsker vi å forstå hvordan deltakerne velger digitale verktøy
og se hvordan design kan bidra til en enklere valgprosess. Vi er derfor
ikke interessert i sensitive data. Alt personlig identifiserbart innhold som
blir brukt i oppgaven som ansikter/tatoveringer kommer til å bli sladdet
og anonymisert. For å bevare anonymiteten til deltakerne våre har vi
også valgt å anonymisere navnene deres ved å gi dem pseudonymer.
Personopplysninger som lydopptak og bilder ble lagret på sikre servere
i henhold til universitetets retningslinjer for databehandling. De signerte
samtykkeerklæringene vil ikke lagres på datamaskiner eller i en sky, men
vil beholdes på papir. Etter endt studie vil all informasjon og data knyttet
til deltakerne bli slettet. Studiet er meldt og godkjent av Norsk senter for
forskningsdata (NSD).
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Figur 5.3: Skjermbilder av tabeller vi satte opp for å analysere datamaterialet.
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Kapittel 6

Empiri
Dette kapittelet presenterer data vi har samlet inn gjennom deltakende observasjon, semi-strukturerte intervju, kontekstuelle oppgaver og brukertester. Det er strukturert slik at det kort oppsummerer hva vi gjorde, for å så
presentere data samlet inn fra hver deltaker. Hver deltaker blir presentert
med de datainnsamlingsmetodene de var med på.
Vi startet med å utføre deltakende observasjoner og semi-strukturerte
intervjuer der vi undersøkte hvordan deltakerne benyttet seg av digitale
verktøy gjennom arbeidsdagen. Dette ga oss en innledende forståelse
som vi brukte som grunnlag til de kontekstuelle oppgavene. Data fra de
kontekstuelle oppgavene brukte vi til å utvikle det første designforslaget
vårt. Dette designforslaget ble testet med deltakerne. Vi utviklet totalt
fire forskjellige designforslag over tre iterasjoner. Disse designforslagene
kaller vi for 1a, 1b, 2 og 3. Designforslag 1a og 1b ble utviklet samtidig
og bygger på det vi lærte fra de kontekstuelle oppgavene. Samlet regner
vi disse som den første iterasjonen. Designforslag 2 bygger på resultatene
fra brukertesten av designforslagene 1a og 1b, mens designforslag 3
bygger på brukertesten av designforslag 2. Dette kapittelet viser utsnitt
fra de forskjellige designforslagene. Designforslagene består hovedsaklig
av tre deler: (i) en forside som viser forskjellige oppgaveområder, (ii) en
programoversikt for det valgte oppgaveområdet og (iii) en programside
som presenterer og gir informasjon om det valgte digitale verktøyet. For å
se designforslagene i sin helhet, se vedlegg B, C, D og E.
Strukturen av de kontekstuelle oppgavene i dette kapittelet
Vi velger å oppsummere de kontekstuelle oppgavene her en gang til, slik
de er beskrevet i seksjon 5.4.3. Kontekstuelle oppgaver, s. 58. Vi gjør dette for
at det skal bli lettere å følge hva de forskjellige kontekstuelle oppgavene
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går ut på i teksten til hver deltaker. Vi har også forkortet ”kontekstuell
oppgave” til ”oppgave” og markert dem i kursiv der vi ser det som
hensiktsmessig.
Under følger beskrivelsen av de kontekstuelle oppgavene. De er
gjengitt her slik de ble presentert for deltakerne:
1. Velge et program for musikkproduksjons — ”Se for deg at du skal
finne et program for musikkproduksjon til hobbybruk, hvordan ville
du gått frem?”
2. Direktesende et møte fra arbeidsplassen over nett — ”Du har fått i
oppgave å sette opp en direktesendt video av at sjefen holder en tale
for de ansatte på arbeidsplassen. Denne direktesendingen skal kunne
sees av de ansatte som ikke hadde mulighet til å komme. Jobben
ønsker ikke å bruke noe ekstra av budsjettet på dette. Hvordan går
du frem for å finne et slikt verktøy?”
3. Digitalisere en tegning — ”En venn har gitt deg en tegning på et ark
som de ønsker å få tegnet digitalt av deg. Hvordan ville du gått frem
for å finne et verktøy som kan hjelpe deg her?”
4. 3D-modellering og printing — ”Jobben din ønsker å gi ut 3Dprintede sparegriser som julegave til de ansatte og du har fått
i oppgave å lage denne 3D-modellen mens noen andre tar seg
av printingen. Jobben dekker alle utgifter knyttet til det digitale
verktøyet du velger. Hvordan går du frem for å velge et digitalt
verktøy?”
5. Videoredigering — ”Du har akkurat begynt å jobbe freelance som
filmprodusent. Et selskap ønsker at du skal lage en reklamefilm for
dem. Hvordan vil du finne et program som kan hjelpe deg med
dette?”

6.1

Deltakere

Denne seksjonen beskriver deltakerne som var med i dette prosjektet. Siden
ikke alle deltakerne var med på de samme datainnsamlingsmetodene, vil
det variere hvilke datainnsamlingsmetoder de forskjellige deltakerne er
oppført med. Vi har valgt å utheve navnet på datainnsamlingsmetodene
i teksten til deltakerne for å gjøre det klarere hva teksten beskriver.
Tabell 6.1 på neste side viser en oversikt over hvilke datainnsamlingsmetoder de forskjellige deltakerne var med på.
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Datainnsamlingsmetode

Deltakere

Deltakende observasjon

Jens, Kari og Ole

Semi-strukturert intervju

Jens, Kari, Nils og Ole

Kontekstuelle oppgaver

Emma, Kari, Ole, Oskar og Siv

Brukertest av designforslag 1a

Emma, Ole, Oskar og Siv

Brukertest av designforslag 1b

Emma, Ole, Oskar og Siv

Brukertest av designforslag 2

Vilde og Oskar

Brukertest av designforslag 3

Emma, Nora og Sofie

Tabell 6.1: En oversikt over hvilke deltakere som var med på de forskjellige
datainnsamlingsmetodene.

6.1.1

Kari

Kari var med på deltakende observasjon, et semi-strukturert intervju og
en gjennomgang av de kontekstuelle oppgavene. Kari jobber som freelance
scenograf, kostyme- og utstillingsdesigner. Hun har for det meste jobbet
analogt og laget fysiske modeller og utkast i papp, tre, plastikk og metall.
Da vi først kom i kontakt med henne hadde hun uttrykt et ønske om
å jobbe mer digitalt. Hun ønsket å lære seg hvordan hun kunne bruke
3D-modelleringsprogrammer til å lage modeller hun nå bygget analogt.
Dette ønsket hun fordi hun jobbet på teaterstykker i blant annet Canada
og Bergen. Til nå hadde hun laget modulære og sammenleggbare fysiske
modeller som hun kunne pakke ned i bagasjen. Hun håpet at digitale
modeller kunne gjøre slik at hun bare trengte å ta med seg datamaskinen.
Likevel nevnte hun at det virket som klientene hennes syntes det var
lett å forstå de fysiske modellene, siden de ikke måtte oppfattes på en
todimensjonal skjerm. Hun sa at de fysiske modellene åpnet for at klientene
umiddelbart kunne flytte elementer av modellen og se nye løsninger. Det at
klientene kunne være med på å endre modellen skapte en eierskapsfølelse,
noe hun trodde kom til å bli mer utfordrende med digitale modeller.
Gjennom en deltakende observasjon fikk vi se hvordan Kari jobbet og
hvordan hun skapte fysiske modeller for teater og utstillinger. Hun brukte
blekkprinteren sin til å printe ut små bilder som hun limte på veggene til
en modell. På denne måten kunne hun lage detaljerte visualiseringer selv i
et ikke-digitalt medium (se figur 6.1a på neste side). Hun hadde også laget
miniatyrmøbler som man kunne flytte på og bruke igjen i flere modeller (se
figur 6.1b på neste side).
Vi fikk også se eksempler på kreativ bruk av teknologi for å løse
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(a) Miniatyrbilder

(b) Miniatyrhyller

Figur 6.1: Kari printet ut små bilder som hun brukte i modeller. Hun
hadde også laget miniatyrmøbler. På denne måten kunne hun lage detaljerte
visualiseringer selv i et ikke-digitalt medium.

oppgaver som ellers kunne blitt utført heldigitalt. Et slikt eksempel var da
hun viste oss hvordan hun brukte nettbrettet sitt til å kopiere et mønster
hun syntes var fint over til et ark. Hun åpnet et bilde av et ønsket mønster
og brukte skjermen på nettbrettet som et lysbord. På denne måten kunne
hun legge et ark over skjermen, se mønsteret under, og kopiere mønsteret
over på arket med en vanlig penn (se figur 6.2a på neste side). Hun fortalte
at touch-funksjonen på nettbrettet kunne gjøre det litt utfordrende fordi
den reagerte på håndbevegelser gjennom arket. Hun hadde løst det ved
å bytte ut nettbrettet med den bærbare datamaskinen sin. Ved å legge
datamaskinen i fanget og på samme måte bruke den som et lysbord,
oppnådde hun et lignende resultat (se figur 6.2b på neste side).
Kari brukte også videosamtaler på mobiltelefonen til å vise hvordan
fysiske modeller kunne se ut i virkelig størrelse. Ved å bevege telefonen
og ”gå rundt” i den fysiske modellen kunne hun etterligne hvordan det
ville sett ut i virkelig størrelse (se figur 6.3a på neste side). Hun kunne
også bruke stillbilder for å presentere modellene med ønsket utsnitt og
perspektiv (se figur 6.3b på neste side).
Etter den deltakende observasjonen satt vi oss ned med Kari til et semistrukturert intervju slik at vi kunne stille henne spørsmål rundt det vi
hadde observert, og finne ut av hvilke andre digitale verktøy hun benyttet
seg av. Hun fortalte at hun hadde meldt seg på et 3D-modelleringskurs,
slik at hun kunne lære seg hvordan 3D-modellering kunne brukes i jobben.
For å gjøre det mer motiverende å dra på kurs hadde hun i samarbeid med
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(a) Nettbrett

(b) Bærbar datamaskin

Figur 6.2: Kari kunne tegne og kopiere det hun ville ved å legge et ark
over skjermen til et nettbrett eller en bærbar datamaskin og bruke dem som
lysbord.

(a) Videosamtale

(b) Stillbilde

Figur 6.3: Kari brukte mobiltelefonen sitt kamera til å ta bilder og holde
videosamtaler for å vise modeller fra et perspektiv nærmere slik de ville
blitt opplevd i virkelig størrelse.
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kurslæreren planlagt å jobbe med modeller hun faktisk trengte til jobben.
Kari har valgt å bruke 3D-modelleringsprogrammet Google SketchUp.
Hun valgte dette fordi hun hadde blitt anbefalt det fra en kollega, og
fordi det var rimeligere enn andre alternativer. Hun fortalte at hun gledet
seg til å utforske hvordan 3D-modellering kan brukes som et medium for
visualisering. Nettbrettet, den bærbare datamaskinen og mobiltelefonen ga
oss ett inntrykk av at hun var interessert i teknologi. Nettbrettet hadde hun
kjøpt fordi det går an å tegne på den med en spesiell penn, og på denne
måten slippe å måtte bruke scanner for å sende en enkel skisse digitalt.
Hun fortalte likevel at hun ikke har fått brukt denne tegnefunksjonen så
mye.
Vi møtte Kari en måned senere hvor hun deltok på de kontekstuelle
oppgavene våre. Her fikk vi innsikt i hvordan Kari gikk frem for å
finne alternativer til digitale verktøy og hva hun synes er viktig når
hun skal velge. Hun viste også hvor langt hun hadde kommet med 3Dmodelleringingen siden sist (se figur 6.4 på neste side).
I oppgave 1 valgte Kari et program hun visste om fra før av: GarageBand,
et program for musikkproduksjon. Hun visste om dette programmet fordi
det kom forhåndsinstallert på den bærbare datamaskinen og nettbrettet
hennes. Det var også en fordel at det var gratis. I oppgave 2 ville Kari valgt å
bruke applikasjonene WhatsApp eller Skype. Dette var også programmer
hun visste om fra før av, og som hun likte å bruke. I senere tid har hun
likevel blitt litt kritisk til WhatsApp etter at hun hørte at det var kjøpt opp
av Facebook. Hun håper dette ikke går ut over personvernet. I oppgave 3
hvor deltakeren ble spurt av en venn om å digitalisere en fysisk tegning,
fortalte Kari at hun hadde takket nei til oppgaven siden hun følte at
hun ikke hadde tilstrekkelig erfaring med bilderedigeringsprogrammer,
spesielt Adobe Photoshop.
”Hvis det hadde vært snakk om en oppgave i Adobe Photoshop
så hadde jeg sagt: ’det kan jeg dessverre ikke’.”
Hvis tegningen derimot besto av mange enkle former kunne hun prøvd å
lage det i Google SketchUp. I oppgave 4 ville hun enten hørt med et 3Dmodelleringsselskap hun hadde jobbet med tidligere og gitt oppgaven til
dem, eller ringt til læreren hun hadde i Google SketchUp-kursene og spurt
om hvordan man burde gjøre det. I denne kontekstuelle oppgaven nevnte
Kari at hun siden forrige møte med oss hadde laget en 3D-modell som
hun hadde vist til noen snekkere som hun hadde jobbet med tidligere.
Snekkerne hadde reagert med skuffelse, fordi de hadde håpet at hun
hadde med en blyanttegning slik de var vant til og ikke en digital 3D70

(a) Tegning

(b) Enkel 3D-modell

(c) Sammensatt 3D-modell

(d) Ferdig fysisk utstilling

Figur 6.4: Fra tegning til ferdig utstilling: Kari viste fremgangen hun hadde
hatt i 3D-modelleringsprogrammet Google SketchUp fra da vi først kom i
kontakt med henne. Bildene viser hvordan hun har brukt et digitalt verktøy
til å utføre en oppgave hun ellers ville gjort analogt.
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modell. Kari spekulerte i at det kanskje kunne være fordi en 3D-modell
oppleves som mer ferdigstilt. Siden det bare var Kari som kunne endre den
i 3D-modelleringsprogrammet trodde hun at snekkerne ikke fikk like mye
eierskapsfølelse til modellen. I oppgave 5 brukte Kari søkemotoren Google
og søkte etter ”redigeringsprogram”. Hun fikk opp flere forslag og klikket
seg inn på en av dem. Nettsiden viste en liste som nettsideforfatterne
mente var en samling av de beste programmene for videoredigering. Kari
fortalte at hun ville valgt programmet Adobe Premiere Pro fordi hun
allerede abonnerte på Adobe sin programpakke Creative Cloud, og fordi
hun trodde det kanskje var litt likt som andre programmer fra Adobe.
Kari tenkte at denne likheten kanskje kunne gjøre det enklere å lære seg
programmet.
De kontekstuelle oppgavene var den siste datainnsamlingsmetoden
Kari var med på i denne oppgaven.

6.1.2

Jens

Jens var med på deltakende observasjon og et semi-strukturert intervju.
Jens jobber som matematikk- og naturfagslærer på en ungdomsskole. Vi
dro til arbeidsplassen hans og møtte ham etter at arbeidsdagen hans
var over. Gjennom deltakende observasjon ga Jens oss en omvisning og
fortalte om bygget og de forskjellige morgen- og kveldsrutinene de hadde.
Han viste oss også hvordan han jobbet i klasserommet, og ga oss en
smakebit på en kjemitime (se figur 6.5 på neste side).
Vi holdt et semi-strukturert intervju hvor vi spurte om hans teknologibruk i hverdagen, både i jobbsammenheng og privat. Han fortalte at
skolen han jobber på bruker mindre teknologi i undervisningen enn andre
skoler. Det han bruker av teknologi på jobben er stasjonære datamaskiner
plassert rundt om på skolen. Disse er koblet opp på et felles nettverk, noe
som gjør at man kan finne de samme dokumentene uansett hvilken maskin
man velger å bruke. Disse maskinene driftes av et eksternt firma. På disse maskinene bruker han programpakken Office 365 av Microsoft. Denne
inneholder flere programmer som kan hjelpe ham med å utføre forskjellige
arbeidsoppgaver. Her bruker Jens Microsoft Outlook til å svare på e-post,
og Microsoft Word til å utforme oppgaver og diverse skriv. Som matematikklærer fortalte han at det er et ”mareritt” å bruke Word sitt verktøy for å
x

−5

sette inn matematiske formler. Det å for eksempel skrive: ” 3 2 ” tar mange
tastetrykk og lang tid sammenlignet med tiden det tar å skrive det på papir.
Han fortalte også om en dag da han skulle lage en kort video om det
klassen holdt på med i matematikkfaget. Denne videoen skulle legges ut
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(a) Klasserom

(b) Kjemisal

Figur 6.5: Klasserommet og kjemisalen der Jens jobber som matematikk- og
naturfagslærer.

på et internt nettsted hvor elevene har tilgang, og gi elevene muligheten til
å få en ekstra gjennomgang hvis de trengte det. For å lage denne videoen
ønsket han både å finne et program som lot han ta opptak av det som
skjedde på dataskjermen, og ta opp lyden av det han sa. Her var planen å
bruke et tegneprogram til å skrive matematikkformler, og sin egen stemme
til å forklare og lære bort det han gjorde. Jens brukte søkemotoren Google
for å prøve å finne et program som lot han gjøre dette. Han fortalte at han
fikk opp flere sider med forslag til programmer han kunne bruke, men at
han sjeldent trykket seg videre fra den første siden med forslag. Han synes
Google vanligvis treffer bra på de første forslagene den kommer med. Han
trykket seg inn på noen av forslagene og lastet ned programmene, men
oppfattet de som vanskelige å bruke. På grunn av litt kort tålmodighet
satt han seg ikke ordentlig inn i programmene, noe som resulterte i at
han ikke fikk det til. Han løste det ved at han fikk noen andre til å holde
mobiltelefonen hans og filme at han satt og løste oppgaver på fysisk papir.
Denne videoen la han ut på videonettsiden YouTube, og publiserte en
nettsidelenke til videoen på skolens interne nettsted. Videoen ble godt
mottatt av både elevene og foreldrene. Elevene syntes det var bra å høre en
kjent stemme og se en løsningsprosess de var vant med. Foreldrene syntes
det var fint med en oppfriskning slik at de kunne hjelpe til med leksene.
COVID-19 og hjemmekontor
Vi fulgte opp Jens for å se hvordan han hadde taklet det å måtte jobbe
hjemmefra da skolen ble stengt på grunn av viruset COVID-19. Jens både
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fortalte og viste oss videoer han hadde laget hjemmefra, hvor man kunne
se en gradvis utvikling for hver video. Som man kan se i figur 6.6 på neste
side hadde han kjøpt og hengt opp tavleplater på veggen hjemme og brukt
et kamerastativ til å filme seg selv. På denne måten kunne han undervise i
matematikk tilnærmet likt som det han ville gjort i et klasserom.

6.1.3

Nils

Nils var med på et semi-strukturert intervju. Nils er student og deltidsansatt designer i et konsulentselskap. Gjennom et semi-strukturert intervju
fortalte Nils at selv om han studerer og er interessert i teknologi, er det
sjeldent han tar seg tid til å finne nye programmer eller undersøke programmer han har blitt anbefalt. Han sammenligner måten han finner og
velger programmer med en annen person han kjenner godt, hvor han sier
at han selv er mer opptatt av å få jobben gjort:
”Jeg kjenner en fyr som holder seg veldig oppdatert på nye
programmer man kan bruke. Han bruker alltid de nyeste
mailklientene og sånne ting. Der er ikke jeg helt. Jeg ser på
programmene som verktøy for å få noe gjort, og jeg har ikke
et stort behov for å finne et nytt program hvis jeg allerede har
noe som fungerer bra. Jeg er ikke så opptatt av å utforske hva
som finnes av programmer, selv om det kanskje er litt rart når
jeg jobber med IT.”
Nils forteller at flere av de ansatte på arbeidsplassen hans benytter
seg av illustrasjon- og designprogrammet Figma. Nils forteller at han selv
valgte å bruke Figma både fordi han hadde kjennskap til det fra før av
og siden arbeidsplassen ga opplæring i det. Selv om arbeidsplassen var
åpne for at de ansatte kunne bruke andre populære designprogrammer
som Sketch og Adobe XD, tenkte Nils at arbeidsplassens mer erfarne
designere hadde valgt å bruke dette programmet for en grunn. Som
deltidsansatt jobber Nils på arbeidsplassen én gang i uka. Han forteller
at han og de heltidsansatte kollegaene hans får til en god flyt på
hvordan arbeidet kan videreføres den tiden han ikke er på jobb. De som
utvikler funksjonene designerne visualiserer benytter seg av GitHub, et
digitalt samarbeidsverktøy som gir brukeren kontroll over de forskjellige
versjonene av programvaren som utvikles. Nils forteller at han ikke har en
GitHub-konto fordi det er dyrt for arbeidsgiveren1 . Dette fører til at han
1 GitHub

har halvert prisen på å legge til ekstra brukere i tiden etter vi snakket med
Nils. Hentet 15. april 2020 fra
https://github.blog/2020-04-14-github-is-now-free-for-teams/.
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Figur 6.6: Et skjermbilde hentet fra en video Jens hadde laget for å undervise
i matematikk hjemmefra. Brukt med tillatelse fra deltakeren.

ikke får vært med å se beskjedene som blir gitt der:
”Siden jeg ikke får sett det som blir skrevet på GitHub føler jeg
meg litt ’left in the dark’ noen ganger. Utviklerne er veldig gira
på å utvikle, og plutselig har de laget funksjonalitet de tenker
var kult uten å tenke så mye over hvorfor de har laget det.”
Nils bruker også skylagring- og dokumentbehandlingstjenesten Google
Drive til å dele og samarbeide på dokumenter. Google Drive lar brukerne
samarbeide på tekstdokumenter og regneark i sanntid. Avslutningsvis
fortalte han at han ser frem til å begynne å jobbe fulltid, fordi han føler
han da kan sette seg mer inn i det nyeste av programvare:
”Jeg føler det utvikles nye programmer hele tiden. Jeg gleder
meg til jeg kan undersøke det nyeste og på en måte ’surfe ytterst
på bølgen av ny teknologi’. Men for øyeblikket forstår jeg at
jeg må finne meg i at man må ha litt grunnleggende kunnskap
først.”
Nå som han er student føler han at fokuset har vært mer på å lære om
fortiden, men hvor man i en arbeidssituasjon kanskje får mer tid til å
undersøke og sette seg inn i det som finnes.
Dette semi-strukturerte intervjuet var den siste og eneste datainnsamlingsmetoden Nils var med på i denne oppgaven.
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6.1.4

Ole

Ole var med på deltakende observasjon, et semi-strukturert intervju, de
kontekstuelle oppgavene og brukertest av designforslag 1a og 1b. Ole er
deltidsansatt som innholdsprodusent ved siden av studiene. Arbeidsoppgavene hans består i å legge ut innhold på sosiale medier som Snapchat og
Instagram. Dette innholdet består av videosnutter som han filmer og redigerer med mobiltelefonen sin. Gjennom en deltakende observasjon hjemme hos Ole så vi hvordan han filmet ett og ett klipp, redigerte dem og
publiserte dem fortløpende. Disse klippene ble samlet til en ”story” eller
en historie som følgere kan oppdatere seg på i sanntid. På Instagram kan
han legge til tekst og animerte ”klistremerker”: visuelle elementer som kan
tydeliggjøre budskapet og underholde seeren. Ole synes at det å legge til
tekst og klistremerker er en morsom del av prosessen, fordi det er der han
ser at videoen blir kul. Han fortalte også at det er en del pirkearbeid. Figur 6.7 på neste side viser et skjermbilde av hvordan en slik video kan se
ut etter at den er ferdig redigert.
Etter den deltakende observasjonen holdt vi et semi-strukturert intervju med Ole. Han fortalte at selv om arbeidsgiveren ikke stiller krav til
hvilke digitale verktøy han må bruke for å redigere video og bilder, må
han legge dem ut på Instagram og Snapchat. Dette er to sosiale medier
arbeidsgiveren fokuserer på for å nå målgruppen. Arbeidsgiveren beskriver hvordan de forestiller seg at innholdet skal se ut i regnearktjenesten
Google Sheets. Dette bruker Ole som inspirasjon og for å forstå når jobben er gjort. Ole fortalte at han undersøkte mange forskjellige programmer
for videoredigering til mobiltelefonen før han fant de applikasjonene som
passet best. Til redigering og klipping bruker han hovedsakelig en applikasjon som heter Videoleap, men forklarer at han kombinerer den med andre
applikasjoner:
”Jeg bytter mellom applikasjoner ut ifra hvilken som best
oppnår en ønsket effekt. Hvis jeg for eksempel synes at
Snapchat hadde utilstrekkelige muligheter for å få et bilde til
å se ut som det var tatt med et polaroidkamera, ville jeg funnet
og valgt å bruke en annen applikasjon kun for å oppnå denne
effekten bedre.”
Ole bruker søkemotoren Google og applikasjonsbutikken Apple App
Store til å finne nye applikasjoner. Han søker og velger etter topplister og
etter hvilken applikasjon som er høyest rangert. Selv om han i hovedsak
benytter seg av Videoleap til videoredigering, bruker han også andre
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Figur 6.7: Et skjermbilde av hvordan en video kan redigeres i Instagram.
Viser visuelle elementer man kan legge til. Hentet 13. april 2020 fra
applikasjonen Instagram på egen mobiltelefon.

applikasjoner som har større lydbibliotek eller som oppnår spesifikke
videoeffekter bedre. Gjennom jobben som innholdsprodusent har han også
lært seg noen triks: I noen lysforhold flakker lyset på videoen unødvendig.
For å motvirke denne flakkingen filmer han med Snapchat siden den tar
opptak med færre bilder i sekundet, noe som reduserer flakkingen.
Han fortalte at funksjonene til applikasjonene former hvordan han
ser for seg at resultatet kan se ut, og hvis funksjonene til en applikasjon
ikke er tilstrekkelig, benytter han seg av annen applikasjon. Han fortalte
også at arbeidsgiveren gradvis har skiftet fokus fra å publisere innhold på
Snapchat over til Instagram, siden innhold produsert av bedrifter fremstår
som mer personlig på Instagram. Ole forteller at Instagram på en måte har
tatt over søkelyset fra Snapchat, og at han har høye forventninger til at
Instagram holder seg oppdatert på funksjonalitet.
Vi fikk også testet de forskjellige kontektuelle oppgavene sammen med
Ole. I oppgave 1 brukte Ole forkunnskapene sine: Istedenfor å søke etter
et program på internett, valgte Ole å søke etter GarageBand, et program
for musikkproduksjon, som han visste kom forhåndinstallert på Mac, den
bærbare datamaskinen vi hadde plassert foran ham. I oppgave 2 visste han
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om videokonferansetjenesten Whereby2 . Han fant fram nettsiden deres,
men så at det ble for dyrt med mange brukere. Han fortalte at han da ville
benyttet seg av Facebook Messenger eller Slack og bare satset på at det gikk
greit. Disse tjenestene visste han også om på forhånd.
”Jeg hadde bare satset på at det gikk greit. Hvis ikke hadde jeg
forklart det med at ledelsen ikke ville bruke penger. Det er dyrt
å være billig.”
I oppgave 3 fortalte Ole at han ville ha scannet og sendt tegningen på epost til seg selv. Han hadde så lastet ned tegningen og lagt den inn i
bilderegigeringsprogrammet Adobe Photoshop. Han fortalte at han ble litt
irritert av konteksten til oppgaven fordi han kjente seg igjen, og følte han
har måttet gjøre det før. I oppgave 4 brukte han søkemotoren Google og
søkte på ”3D model piggy bank”. Han brukte bildeforslagene til Google til
å finne en 3D-modell han syntes var fin. Han fant en han likte og klikket
seg inn på nettsiden til de som hadde lagt ut bildet. Det viste seg at det var
mulig å kjøpe den valgte 3D-modellen for 20 amerikanske dollar, noe Ole
ville gjort. Da vi spurte ham om hvordan han ville gått frem for å lage 3Dmodellen selv, forklarte han at han ville brukt søkeordene ”how to make
3D model”. Da ville han brukt tid på å undersøke og lære seg hvordan
han kunne gjort det selv. I oppgave 5 ville han bare brukt mobiltelefonen og
applikasjonen Videoleap til å redigere filmen. Han hadde derimot brukt
datamaskinen til å redigere filmen hvis det skulle være lenger enn ti
minutter.
Vi stilte et tilleggsspørsmål til Ole der vi lurte på hvordan han ville
laget en nettside som kunne hjulpet venner og familie med å finne og velge
digitale verktøy. Han svarte at han ville satt opp nettsiden etter samme mal
som hjelpesiden WikiHow3 . I en gjennomgang av WikiHow sin nettside (se
figur 6.8 på neste side) forklarte han at han ville hatt samme bildekort og
søkefelt. Han ville unngått to søkefelt og redusert mengden måter å finne
ting. Ole ville også brukt videoer til å lære seg nye ting hvis videoene var
enkle å navigere og rett på sak.
Ole deltok også på en brukertest av designforslag 1a og 1b. I designforslag 1a syntes Ole at det fungerte bra med bilder av grensesnittene i
programoversikten. Det var også fint at programoversikten markerte vanskelighetsgraden til programmet (se figur 6.9, s. 80). Ole ønsket likevel mer
farger og mindre tekst på programsidene. Ole fortalte at han likte helheten til designforslag 1b bedre, spesielt hvordan strukturen til programside2 Whereby

— www.whereby.com
— https://www.wikihow.com/Main-Page

3 WikiHow
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Figur 6.8: Et skjermbilde av nettsiden WikiHow med annotering. Ole
ville brukt samme nettsidemal hvis han skulle laget en nettside som
kunne hjulpet venner og familie med å velge digitale verktøy. Han likte
bildekortene og søkefeltene, men han hadde unngått to søkefelt og redusert
mengden måter å finne ting på (listen med kategorier). Hentet 13. april 2020,
fra https://www.wikihow.com/Main-Page.

ne var lagt opp: med tydelige skiller mellom bildet, programbeskrivelsen,
faktaboksen og instruksjonsvideoene (se figur 6.10, s. 81). Fargene i designforslag 1b kunne likevel hatt en høyere kontrast, slik at teksten ble lettere
å lese. Ole syntes også det var litt vanskelig at de forskjellige programmene var fremstilt med illustrasjoner (se figur 6.11, s. 82), her ville han heller
likt skjermbilder av grensesnittet til programmet som i designforslag 1a.
Han savnet også markeringen av vanskelighetsgrad fra designforslag 1a,
selv om han syntes illustrasjonene til spesielt Tinkercad og Fusion 360 i figur 6.11, s. 82 fremstilte den økende vanskelighetsgraden godt.
Brukertesten av designforslag 1a og 1b var den siste datainnsamlingsmetoden Ole var på i denne oppgaven.

6.1.5

Emma

Emma deltok på de kontekstuelle oppgavene og brukertest av designforslag 1a, 1b og 3. I en gjennomgang av de kontekstuelle oppgavene brukte
Emma forkunnskapene sine for å løse oppgave 1. Hun valgte GarageBand,
et program for musikkproduksjon, som hun fant inkludert på datamaskinen hun hadde foran seg. Hun begrunnet valget av GarageBand med at det
var gratis, og at det var viktig at det var gratis siden det bare skulle brukes til hobbybruk. Hvis det skulle bli brukt mer seriøst ville hun søkt mer
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Figur 6.9: Designforslag 1a — Et utsnitt av programoversikten. Viser hvordan
vanskelighetsgraden til programmet markeres, og hvordan programmene
presenteres med et bilde av programmets grensesnitt.

rundt på internett. I oppgave 2 ville Emma umiddelbart takket nei til oppgaven hvis hun hadde fått den på arbeidsplassen, men hun demonstrerte
likevel hvordan hun hadde gått frem. Emma brukte søkeordene ”live streaming tool” i søkemotoren Google. Her fant hun ut at både videonettsiden
YouTube og det sosiale mediet Facebook tilbyr muligheten for direktesendt
video. For å unngå virus ville hun valgt en av disse siden hun kjente dem
fra før av. I oppgave 3 ville Emma ringt til en venninne som var grafisk designer, fordi hun sikkert hadde mer kunnskap om dette enn henne selv. Her
fortalte hun at hun ville bedt den forestilte vennen fra oppgaven å sende
tegningen direkte til den grafiske designervenninnen: ”Jeg hadde bedt henne (den forestilte vennen) sende til [grafisk designervenninne], og så bedt
[grafisk designervenninne] legge det inn i tegneprogrammet.” I oppgave 4
søkte Emma på internett og fant en ferdig 3D-modell av en sparegris. Emma forklarte at hun bare ville funnet og tatt en ferdiglaget 3D-modell slik at
hun slapp å lage 3D-modellen selv: ”I ain’t got no time for this. Jeg har andre arbeidsoppgaver.” Hvis hun måtte lage 3D-modellen selv ville hun lagt
på ordene ”how to” foran søkeordene. Hun endret søket sitt og fant en nettside som anbefalte 3D-modelleringsprogrammet Vectary. Hun ville valgt
dette programmet siden de skrev at det var bra for nybegynnere. I oppgave 5 brukte Emma søkemotoren Google igjen for å finne forslag til video-
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Figur
6.10:
Designforslag
1b
—
Programsiden
til
3Dmodelleringsprogrammet Tinkercad. Viser hvordan siden er strukturert
med bilde, programbeskrivelse, faktaboks og instruksjonsvideoer.
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Figur 6.11: Designforslag 1b — Et utsnitt av programoversikten. Viser hvordan bildene til forslagene bruker illustrasjoner istedenfor bilder av grensesnittet til programmet. For spesifikt 3D-modelleringsprogrammene kunne
også illustrasjonene oppfattes som en god fremstilling av bruksområder og
vanskelighetsgrad: Tinkercad kan brukes til å modellere enkle former, Fusion 360 kan brukes til litt mer avanserte former og Strata Sculpt 3D fungerer som digital leiremodellering.

redigeringsprogrammer. Hun fant en artikkel fra nettsiden PCMAG4 som
sammenlignet funksjonaliteten til forskjellige programmer (se figur 6.12 på
neste side). Hun fortalte at hun ville valgt programmet som heter Pinnacle
Studio siden det har flest funksjoner, selv om hun ikke var helt sikker på
hva alle funksjonene gjorde.
Hun fant etterhvert ut at Pinnacle Studio kostet penger, og fortsatte
søkingen. Hun fant nettsiden G25 som sammenligner og tester forskjellige
programmer. Emma fant et annet program, men så at man må ta kontakt
med selskapet for å få en demo. Dette er noe hun misliker sterkt. Emma
endte med å finne og velge iMovie, fordi hun visste det kom inkludert med
Mac, den bærbare datamaskinen hun bruker.
Emma var også med på brukertest av designforslag 1a, 1b og 3. I
brukertesten av designforslag 1a fortalte Emma at hun likte markeringen
av vanskelighetsgradene og bildene av programmene (se figur 6.9, s. 80).
Hun lurte litt på hva man kan skrive i søkefeltet på siden, og bemerket
at folk kan bruke forskjellige begreper på samme ting, for eksempel
ordene: illustrasjon, tegning, bilderedigering. Hun fortalte at hun gjerne
kunne brukt designforslaget, for da kunne hun slippe å lete videre. Emma
likte også designforslag 1b, spesielt dropdown-tekstboksen ”Dette burde
4 PCMAG
5 G2

— https://uk.pcmag.com/
— https://www.g2.com/
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Figur 6.12: Et skjermbilde fra nettsiden PCMAG. Viser en tabell
som sammenligner funksjonene til forskjellige videoredigeringsprogram.
Hentet 14. april 2020, fra https://uk.pcmag.com/video-editing/16182/
the-best-video-editing-software-for-2020.

du lese” (se figur 6.13 på neste side) og faktaboksen på høyre side av
programsiden (se figur 6.10, s. 81).
I begge designforslagene ønsket hun seg flere muligheter for å sortere
og filtrere forslagene som kom opp, som for eksempel på programnavn
og produsentnavn. Hun ønsket også muligheten for å lagre programmer
som favoritter, og bilder av programmene slik som det var i designforslag
1a. Hun fortalte også at hun alltid går etter det programmet som koster
minst. Vi stilte henne også noen oppfølgingsspørsmål. På spørsmål om
hva hun hadde syntes om at programoversikten begrenset seg til å bare
vise to forslag til programmer, svarte hun at hun ville følt at hun hadde
gått glipp av noe. Vi foreslo også at designforslaget kunne spurt brukeren
”Det kan være lurt å forestille seg hvor mye man kommer til å bruke de
forskjellige funksjonene før du velger”, men til dette hadde Emma reagert:
”Rude, tror den ikke jeg vet hva jeg holder på med?” Et annet forslag var
å lage et designforslag som listet alle programmene, uten at de var delt
opp i oppgaveområder. Dette syntes Emma hørtes ut som en inspirerende
løsning hvis hun skulle brukt et program for gøy, men distraherende hvis
hun var på jobb og bare trengte et program raskt.
Brukertesten av designforslag 3 fant sted etter at vi hadde lagt til
endringene foreslått av deltakeren Nora beskrevet under i seksjon 6.1.9.
Nora, s. 93. I brukertesten av designforslag 3 fortalte Emma at hun likte
den godt. Den var mer personlig, hadde søte tegninger og programmene
ble presentert bra (se figur 6.14, s. 85). Emma syntes også at den lignet
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(a) Lukket dropdown-tekstboks

(b) Åpen dropdown-tekstboks

Figur 6.13: Designforslag 1b — Et utsnitt av programoversikten. Viser
dropdown-tekstboksen ”Dette burde du lese” og ”Dette kan du lese hvis
du vil gå litt mer i dybden” som begge gir en kort opplæring i det valgte
oppgaveområdet (her 3D-modellering og printing).

mer på en blogg, og at hun hadde brukt den hvis hun ville lært seg noe
nytt, men på grunn av all teksten ville hun ikke brukt den hvis hun hadde
trengt noe raskt. Hun savnet en søkemulighet og oversikten man fikk på
de tidligere designforslagene. Emma avsluttet med å si at en kombinasjon
av designforslag 1a, 1b og 3 hadde vært supert.
Brukertesten av designforslag 3 var den siste datainnsamlingsmetoden
Emma var med på i denne oppgaven.

6.1.6

Oskar

Oskar deltok på de kontekstuelle oppgavene og brukertest av designforslag 1a, 1b og 2. I gjennomgangen av de kontekstuelle oppgavene brukte Oskar forkunnskapene sine til å velge hvilke programmer han hadde
brukt. I oppgave 1 var Oskar kjapp med å velge GarageBand som er utviklet
av Apple. Dette valgte han fordi han visste at det kom inkludert med Mac,
den bærbare datamaskinen han brukte. Hvis han hadde hatt et større budsjett hadde han valgt Logic Pro som også er utviklet av Apple. Logic Pro
ligner på GarageBand, men har mange flere funksjoner. Hvis Oskar skulle funnet et program til et annet operativsystem enn Mac, som Windows,
måtte han undersøkt litt mer. Han ville sett på hva andre brukere anbefalte,
lest nettartikler og undersøkt hvor vanskelig et program er å lære seg. Han
ville valgt et program som passer med ambisjonsnivået hans. I oppgave 2
ville han brukt videonettsiden YouTube sin tjeneste for direktesendt video.
Han hadde satt videoen som ”unlisted”, slik at bare de med nettsidelenken
kunne se videoen. På denne måten mente han at det var enkelt for alle de
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Figur 6.14: Designforslag 3 — Et utsnitt av siden ”3D-modellering og
printing”. Viser hvordan de forskjellige alternativene til programmer blir
presentert med vanskelighetsgrad, bilde, navn, beskrivelse og lenke til
programmet sin nettside.
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ansatte, siden de kunne se alt på YouTube sin applikasjon for mobiltelefon.
Dette kunne gjøre at de ansatte kunne være med å se på direktesendingen
selv om de ikke hadde tilgang til jobbdatamaskinen sin. Oskar brukte også
forkunnskapene sine i oppgave 3, der han fikk i oppgave å digitalisere en
fysisk tegning. Han hadde valgt illustrasjonsprogrammet Adobe Illustrator som han visste om fra faren sin som jobbet som grafisk designer. Han
forklarte at han ikke hadde noe erfaring med å bruke det selv, men at han
ville brukt alt det gode opplæringsmaterialet han visste fantes på internett,
spesielt YouTube. I oppgave 4 fortalte Oskar at han ikke hadde så mye forkunnskaper med 3D-modellering og printing. Han sa at han hadde søkt
på nettet og sett om det fantes noen ferdiglagde maler han kunne brukt.
Han visste at det finnes store forskjeller i filformater, så han hadde lagt ekstra innsats i å forstå hvilket program som støtter de forskjellige formatene.
Han tenkte også det kunne vært lurt å holde seg innenfor en viss ”bransjestandard”, og prøve å finne ut av hvilket program som blir mest brukt.
Han syntes det var viktig med en form for fellesskap rundt programmet
slik at han ikke isolerte seg helt, og ikke hadde hatt noen han kunne spurt
om hjelp:
”Det er viktig med en ”community” rundt programmet så jeg
ikke isolerer meg i evig tid. Litt som hvis jeg hadde hatt en
Betamax-spiller istedenfor en VHS-spiller.”
I oppgave 5 fortalte Oskar at han hadde redigert videoer og laget ett-minutts
lange ”teasere” før. Da hadde han klippet sammen noen videoer og lagt
dem ut på Facebook. Hvis han skulle gjort det ordentlig hadde han brukt
videoredigeringsprogrammet Final Cut Pro og kombinert det med effektredigeringsprogrammet Adobe After Effects. Siden disse programmene har
mange brukere, har de også mange tilleggsmoduler fra tredjepartsleverandører. Hvis han bare skulle lagt noen enkle klipp etter hverandre ville han
brukt iMovie. Han sa at det kom litt an på hva resten av bransjen bruker,
og hvor enkelt det var å utvide og skalere bruken i et videoredigeringsprogram.
Vi gjennomførte brukertest av designforslag 1a, 1b og 2 med Oskar.
Førsteinntrykket til designforslag 1a var at den fremsto som ryddig, og at
det så ut som den fulgte designstandarder. Den minnet han litt om nettsiden Finn.no. Oskar likte at programmene ble presentert med bilder av
grensesnittene, og han oppfattet markeringen av vanskelighetsgraden som
hvor vanskelig programmet var å lære. Han likte at man kunne filtrere på
operativsystem, men savnet muligheten til å sortere på blant annet vanskelighetsgrad og publiseringsdato. Oskar syntes designforslag 1b virket mer
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minimalistisk på en positiv måte. Han likte dropdown-tekstboksen (se figur 6.13, s. 84) og strukturen på programsidene (se figur 6.10, s. 81), spesielt
faktaboksen. Han savnet markeringen av vanskelighetsgraden og bildene
av grensesnittene slik det var i designforslag 1a (se figur 6.9, s. 80). Han
foreslo også at det å vise brukeranmeldelser og rangering i form av stjerner
kan være misledende. Han trakk fram et eksempel med rangeringen av en
restaurant: En bruker kan for eksempel gi én stjerne (rangere restauranten
dårlig) bare fordi de ikke forsto åpningstiden, eller fordi de hadde en helt
annen forventning til maten.
I brukertesten av designforslag 2 syntes Oskar at det var bra at
programsidene var lagt over i en dropdown-boks, slik at man slipper å gå
bort fra programoversikten når man skal trykke seg inn på ett program (se
figur 6.15 på neste side).
Han syntes utseende til designforslag 2 fulgte det han kalte ”standarden
for internett” og at den fremstår som en blanding av nettsiden for
prissammenligning Prisjakt og teknologinettsiden Tek6 . Brukertesten gikk
over i en samtale der Oskar snakket om hvordan forskjellige nettsider
blir oppfattet, og hvilken rolle de spiller når man undersøker nye digitale
verktøy. I den ene enden fortalte han at nettsiden Prisjakt og Tek gir
brukerne en mer objektiv presentasjon og sammenligning av produkter,
selv om artiklene til Tek kan være litt mer subjektive. I den andre
enden plasserte han blogger og personlige nettsider. Han fortalte at
programanbefalinger fra venner teller sterkt, og sa at designforslag 2
godt kan bli litt mer personlig. Han trakk frem en nettside han brukte
til å undersøke nytt utstyr til klatrehobbyen sin: På nettsiden til Andy
Kirkpatrick7 , en legende innenfor klatremiljøet ifølge Oskar, finner man
artikler som anbefaler og forklarer hvordan forskjellige klatreprodukter
burde brukes. Andy Kirkpatrick gir alternativer, egne meninger og viser at
han holder nettsiden oppdatert. En annen god blogglignende nettside han
trekker frem er Ken Rockwell8 . Han forklarte at det også finnes nettsider
han ikke stoler på, for eksempel PCMAG, hvor han synes de har lite
verdifullt innhold og at hensiktene deres er å tjene penger gjennom god
Search Engine Optimization (SEO)9 , annonser og ”affiliate links”10 .
6 Tek

— https://www.tek.no/
Kirkpatrick — https://www.andy-kirkpatrick.com/
8 Ken Rockwell — https://www.kenrockwell.com/
9 SEO handler om hvor godt en nettside oppfattes av søkemotorer, og hvor høyt på
forslagssidene deres de havner.
10 ”Affiliate links” er lenker til nettbutikker der nettbutikkene og deleren av lenken har
inngått et samarbeid. Nettbutikkene tjener på at personer kjøper produktene deres, og
lenke-deleren blir betalt av nettbutikkene ved at brukere benytter seg av delerens spesielle
lenke.
7 Andy
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Figur 6.15: Designforslag 2 — Programoversikten og programsiden til oppgaveområdet 3D-modellering og printing. Viser to dropdown-tekstbokser i
toppen med en kort opplæring i det valgte oppgaveområdet. Viser også filtreringsmuligheter på venstre side og sorteringsmuligheter på høyre side.
Hvis man klikker på et program åpner det seg en dropdown-boks med mer
informasjon som beskrivelse, rangering, lenke til programmet sin nettside
og en liste med hvilke internettkontoer man kan logge inn med.
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Oskar mente at det å finne og velge et digitalt verktøy eller et annet
produkt er en prosess hvor man flyter mellom to faser: undersøkelsesfasen
og sammenligningsfasen. Hvis man er ny innen et oppgaveområde, for
eksempel 3D-modellering og printing, så har man et større behov for
utfyllende beskrivelser av hvordan det fungerer. Etterhvert som man
danner seg en oversikt og en forståelse for hva man skal se etter, ønsker
man sammenligninger og konkrete anbefalinger. Oskar tror en person kan
flyte frem og tilbake mellom disse fasene flere ganger, litt avhengig av
personens ambisjonsnivå.
Brukertesten av designforslag 2 var den siste datainnsamlingsmetoden
Oskar var med på i denne oppgaven.

6.1.7

Siv

Siv var med på de kontekstuelle oppgavene og brukertest av designforslag
1a og 1b. I en gjennomgang av de kontekstuelle oppgavene brukte
Siv søkemotoren Google for å løse oppgave 1. Hun brukte søkeordene
”program music production” og trykket på et nettsideforslag som hadde
en topp ti liste. Hun åpnet nettsiden i en ny fane slik at hun kunne
fortsette å ”scrolle”, bevege seg nedover Google sin side med forslag,
og se om hun fant noen flere interessante nettsider. Da hun fikk øye
på et forslag som brukte ordene ”your budget” fortalte hun at pris er
viktig for henne. Hun fant noen programmer hun hadde hørt om fra
før av, og noen som passet med operativsystemet hennes. Hun fortalte
at hun hadde gjort en del undersøkelser før hun hadde valgt et bestemt
program. Hun sa at det å finne en ”bransjestandard” er viktig siden
det åpner for at man kan bli stor (kjent musiker). Hun fortalte at hun
mest sannsynlig ville gått for et program hun kjente til fra før av. Hun
resonerte at hvis hun visste om et program, så var det sikkert mange
andre som visste om det samme programmet, og at det da fantes mange
opplæringsvideoer hun kunne benytte seg av. Hun fant etterhvert Abelton,
et program for musikkproduksjon, som hun hadde hørt om fra før av.
Siv fortalte at hun også ville benyttet seg av Prisjakt, en nettside for
prissammenligning, og også sjekket om det var noe annet av tilbehør
hun trengte. I oppgave 2 benyttet hun seg av forkunnskapene sine og fant
først fram til videokonferansetjenesten Google Hangouts. Ved å bruke
søkemotoren Google videre fant hun ut at det sosiale mediet Facebook og
videonettsiden YouTube tilbyr direktesending av videoer. Både Facebook
og YouTube kjente hun til fra før av. Siv ville valgt direktesending på
YouTube siden hun tenkte YouTube hadde flere muligheter for begrense
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hvem hun ville vise direktesendingen til. Hun fortalte også at hun tenkte de
andre på den forestilte arbeidsplassen hadde kjennskap til denne tjenesten
fra før. I oppgave 3 ville hun brukt meldingstjenesten Facebook Messenger
og spurt en venn som hun visste drev med tegning og illustrasjon. Hvis
denne vennen brukte for lang tid på å svare, ville hun brukt søkemotoren
Google med søkeordene ”drawing to digital art”, ”sketch to digital art”
og ”how do you digitize a sketch”. Google hentet teksten fra et av
nettsideforslagene den hadde funnet, og viste en oppsummering av en
stegvis fremgangsmåte direkte på forslagsiden (se figur 6.16 på neste side).
Siv fortalte at hun ofte benyttet seg av slike oppsummeringer, og at
hun syntes de er kjempe enkle å følge. I oppgave 4 brukte hun søkemotoren
Google med søkeordene ”program 3D printer”. Dette ga en toppliste med
tittelen ”7 Best 3D Printing Software for Beginners in 2019” (se figur 6.17
på neste side). Siv gikk gjennom denne listen og fant flere programmer hun
hadde hørt om og brukt før.
Hun likte at Google kom med slike oppsummeringer direkte på deres
egen side, slik at hun slapp å bruke tid på å klikke seg inn på alle de
forskjellige forslagene. Hun spurte seg selv om hun kanskje burde vite
hvilken 3D-printer man skal printe fra, og velge program etter hvilken
som er mest kompatibel. Siv søkte etter ”3D printing Oslo”. Hun forklarte
at hun hadde kontaktet en bedrift eller en venn som drev med 3Dprinting og spurt hvilket program hun burde bruke. I oppgave 5 brukte
Siv forkunnskapene sine og nevnte videoredigeringsprogrammet Final Cut
Pro. Hun søkte likevel på ”best video editing software” i søkemotoren
Google og fant videoredigeringsprogrammet Adobe Premiere Pro. Hun
forklarte at hun har hørt om det fra før av og at hun tenkte at Adobe lager
gode programmer:
”Adobe Premier Pro! Det har jeg hørt om. Adobe er jo bra
saker, eller i hvert fall anerkjent. Da ville jeg søkt videre ’I am a
beginner is this difficult’ og så videre.”
Vi stilte Siv noen oppfølgingsspørsmål om hvilke kriterier hun hadde
for programmene hun skulle velge. Hun svarte at det kom litt an på
oppgaven hun skulle ha gjennomført og at tid til rådighet, tilgang på
hjelp og muligheten til å prøve programmet gratis på forhånd spiller
alle en rolle for hvilket program hun ville valgt. Siv sa også at hun så
på gjennomgangen av de kontekstuelle oppgavene som en testmetode,
og forklarte at hun hadde brukt litt lenger tid på å bestemme seg for
ett program i virkeligheten. Hun nevnte også at hun ville valgt analoge
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Figur 6.16: Et skjermbilde av en stegvis oppsummering i søkemotoren
Google. Google hentet teksten fra et av nettsideforslagene den hadde
funnet, og viste en oppsummering av en stegvis fremgangsmåte direkte
på forslagsiden. Søket er en rekonstruksjon av søket til Siv. Hentet
17. april 2020, fra https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=
how+do+you+digitalize+a+sketch.

Figur 6.17: Et skjermbilde av en topp syv liste med de beste nybegynnerprogrammene for 3D-printing i søkemotoren Google. Google hentet teksten
fra et av nettsideforslagene den hadde funnet, og viste en oppsummering
av en toppliste direkte på forslagsiden. Søket er en rekonstruksjon av søket
til Siv. Hentet 17. april 2020, fra https://www.google.com/search?client=
firefox-b-d&q=program+3d+printer.
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verktøy på en annen måte enn digitale, der hun blant annet synes det
er enklere å kombinere analoge verktøy. Med digitale verktøy må man
på en måte forsikre seg om at de er kompatible først. Vi stilte henne
også spørsmål om hvordan hun ville laget en egen nettside som kunne
hjulpet andre med å velge digitale verktøy. Til dette svarte hun at hun ville
hatt med mange filtreringsmuligheter slik at man kan tilpasse forslagene
akkurat slik man vil. Hun trodde også det hadde vært kult hvis nettsiden
kunne gitt henne en tilfeldig anbefaling blant de beste forslagene.
Vi gjennomførte også en brukertest av designforslag 1a og 1b. Siv likte
begge designforslagene og syntes de presenterte informasjonen ryddig.
Hun likte at designforslag 1a viste vanskelighetsgraden til programmet (se
figur 6.9, s. 80), og i designforslag 1b syntes hun at programsidene var godt
strukturert (se figur 6.10, s. 81). Her nevnte hun at spesielt faktaboksen ga
henne mye informasjon samtidig som den var kort og konsis.
Brukertesten av designforslag 1a og 1b var den siste datainnsamlingsmetoden Siv var med på i denne oppgaven.

6.1.8

Vilde

Vilde var med på brukertest av designforslag 2. I brukertesten av designforslag 2 fortalte Vilde at hun likte vanskelighetsgradene på programkortene, men syntes det kan være nødvendig med en referanse på hva som
er ”lett” og ”vanskelig”. Vilde syntes også det var uklart hva filtreringen
”Hvor ofte kommer du til å bruke programmet?”, på venstre side av programoversikten gjør (se figur 6.18 på neste side). Vi forklarte at hvis man
velger en lavere mengde bruk fremmer designforslaget forslag som har en
lavere vanskelighetsgrad, og en høyere mengde bruk fremmer forslag med
en høyere vanskelighetsgrad. Dette syntes hun var forvirrende og la til at
det ikke holder å kun spørre om hvor ofte noe kommer til å bli brukt: Man
må også vite omfanget av oppgaven, hva selve brukskonteksten er, for å gi
gode anbefalinger. Vilde fortalte at den sterkeste markedsføringen er anbefalinger fra venner, og at hun likte mer personlige anbefalinger. Hun avsluttet med å si at hun ikke ville brukt dette designforslaget hvis hun ønsket å
vite mer om 3D-modellering og printing. Hun forklarte at designforslaget
kan passe bedre til situasjoner der man vet litt fra før av og trenger en mer
konkret oversikt og sammenligning.
Brukertesten av designforslag 2 var den siste og eneste datainnsamlingsmetoden Vilde var med på i denne oppgaven.
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Hvor ofte kommer du til å
bruke programmet?
Bare akkurat nå
Én gang i uka
Ganske mye
Figur 6.18: Designforslag 2 — Et utsnitt av programoversikten. Viser en
filtreringsmulighet som spør om mengden bruk. En lavere mengde bruk
fremmer forslag som har en lavere vanskelighetsgrad, og en høyere mengde
bruk fremmer forslag med en høyere vanskelighetsgrad.

6.1.9

Nora

Nora var med på brukertest av designforslag 3. I brukertesten av
designforslag 3 syntes hun umiddelbart at illustrasjonene var søte, og at
det var fint med navn slik at man kan bli litt kjent med forfatterne (se
figur 6.19 på neste side).
Forsiden til designforslag 3 viste opprinnelig listen med lenker til
oppgaveområder før tekstboksen som forklarer hva designforslaget er.
Listen hadde også tittelen ”Dette har vi skrevet om”. Nora syntes oppsettet
og tittelbruken kunne endres for å gjøre formålet til designforslaget klarere.
I figur 6.20 på neste side kan man se hvordan vi endret dette i den endelige
versjonen av designforslaget.
Nora likte også måten teksten var skrevet. Hun sa at teksten fremsto
som vennlig og at designforslaget ikke prøvde å selge henne noe. Hun
syntes designforslaget lignet mer på en blogg, og at den opplevdes som
troverdig. Hun sa at det er veldig viktig å ikke prøve å fremstå som noe
man ikke er, å late som man kan noe man ikke kan. Det kan skinne lett
gjennom teksten, og redusere troverdigheten:
”Hvis man skal lage en teknisk tung nettside må man være
skikkelig ’hardcore’, hvis ikke blir man sånn: ’Meh, jeg kan gjøre
en bedre jobb selv’.”
Nora kom med flere forslag til endringer som vi har tatt med i det endelige designforslaget. Fra hennes forslag har vi lagt til navigasjonssnarveier,
lagt til markeringer av vanskelighetsgraden på programforslagene, strukturert programbeskrivelsene for å gjøre dem enklere å sammenligne, og
gjort designforslaget mer personlig med flere illustrasjoner og snakkebob93

Brage

Jakob

Figur 6.19: Designforslag 3 — Et utsnitt av forsiden. Viser forfatterne av
designforslaget med navn og illustrasjoner.

Dette har vi skrevet om:

Musikkproduksjon og lydredigering
Hva er dette?

3D-modellering og printing

Dette er en nettside der vi (Brage og Jakob) har skrevet om programmer eller “digitale verktøy” innenfor
forskjellige kategorier. Vi tror vi har en grei oversikt over hva som finnes, og håper denne nettsiden kan

Foto- og bilderedigering

hjelpe deg med å finne og velge det riktige digitale verktøyet for oppgaven.

Illustrasjon og tegning
Videoredigering

Sjekk ut det vi har skrevet litt om:

Musikkproduksjon og lydredigering
Hva er dette?

3D-modellering og printing

Dette er en nettside der vi (Brage og Jakob) har skrevet om programmer eller “digitale verktøy” innenfor
forskjellige kategorier. Vi tror vi har en grei oversikt over hva som finnes, og håper denne nettsiden kan

Foto- og bilderedigering

hjelpe deg med å finne og velge det riktige digitale verktøyet for oppgaven.

Illustrasjon og tegning
Videoredigering

(a) Før endring

(b) Etter endring

Figur 6.20: Designforslag 3 — To utsnitt av forsiden. Viser hvordan oppsettet
og tittelen på listen med lenker til oppgaveområder endret seg etter
tilbakemeldinger fra Nora. Listen og informasjonsboksen har byttet plass
og tittelen på listen er endret.
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ler. Nora syntes det var vanskelig å ta et valg, og foreslo også at forfatterne
kunne komme med en anbefaling hver (se figur 6.21 på neste side).
Avslutningsvis syntes Nora at designforslaget fungerte bra som et
sted å starte hvis man skulle begynne med noe nytt. Brukertesten av
designforslag 3 var den siste og eneste datainnsamlingsmetoden Nora var
med på i denne oppgaven.

6.1.10

Sofie

Sofie var med på brukertest av designforslag 3. Brukertesten av designforslag 3 fant sted etter at vi hadde lagt til endringene foreslått av Nora.
Sofie syntes designforslaget fremsto som søtt og personlig. Hun poengterte
at teksten med tittelen ”Hva er dette” (gjengitt i sin helhet under) fremsto
som litt vel forsiktig:
”Dette er en nettside der vi (Brage og Jakob) har skrevet
om programmer eller “digitale verktøy” innenfor forskjellige
kategorier. Vi tror vi har en grei oversikt over hva som finnes,
og håper denne nettsiden kan hjelpe deg med å finne og velge
det riktige digitale verktøyet for oppgaven.”
Hun foreslo at teksten ”Vi tror vi har en grei oversikt” burde endres til noe
litt sikrere som: ”Vi har en grei oversikt”. Sofie sa at man kanskje mister
den faglige tilliten hvis teksten er for forsiktig. Hun fortalte at man noen
ganger bare er ute etter en konkret anbefaling fra noen som kan et fagfelt
bedre enn seg selv. Sofie fortalte at hun ellers likte designforslaget godt, og
sa hun kunne tenkt seg å bruke det selv.
Brukertesten av designforslag 3 var den siste og eneste datainnsamlingsmetoden Sofie var med på i denne oppgaven.
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Figur 6.21: Designforslag 3 — Et utsnitt av siden ”3D-modellering og
printing”. Viser hvordan forfatterne av designforslaget kommer med to
anbefalinger til 3D-modelleringsprogrammer ved bruk av illustrasjoner og
snakkebobler.
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Kapittel 7

Funn
Dette kapittelet presenterer funn fra analysen av innsamlet data. Kapittelet
vil først beskrive hvordan deltakerne våre valgte digitale verktøy, hvor funnene i hovedsak baserer seg på datainnsamlingen fra den innledende innsiktsfasen og de kontekstuelle oppgavene. Kapittelet vil så beskrive hvordan design kan bidra til en enklere valgprosess av digitale verktøy, hvor
funnene baserer seg på datainnsamlingen fra alle datainnsamlingsmetodene. Avslutningsvis samler vi funnene og undersøker deres betydning i et
større perspektiv. Vi har likt som i kapittel 6. Empiri, s. 65 forkortet ”kontekstuell oppgave” til ”oppgave” og markert dem i kursiv der vi ser det
som hensiktsmessig.

7.1

Hvordan velger man et digitalt verktøy?

I denne seksjonen har vi samlet funnene knyttet opp til hvordan deltakerne
våre valgte digitale verktøy og prøver i større grad å svare til den første
delen av forskningsspørsmålet. Seksjonen beskriver en fremgangsmåte vi
så at deltakerne benyttet seg av da de skulle velge et digitalt verktøy,
forskjellige måter å navigere internett, hvordan deltakerne involverte seg
i konteksten og en samling av de mest fremtredende kriteriene deltakerne
valgte digitale verktøy etter. Funnene i denne seksjonen baserer seg
hovedsakelig på datainnsamlingen fra den innledende innsiktsfasen og de
kontekstuelle oppgavene. Vi vil ikke inkludere eksempler fra brukertestene
fordi deltakerne allerede var satt i en situasjon der de måtte bruke
designforslaget til å ta et valg, noe som ikke viser hvordan de ville gått
frem i en mer normal valgsituasjon.
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7.1.1

En fremgangsmåte for valg av digitale verktøy

Det første funnet fra datainnsamlingen beskriver en fremgangsmåte vi så
at flere av deltakerne benyttet seg av for å velge et digitalt verktøy. Vi så
at deltakeren ofte valgte et digitalt verktøy de hadde forkunnskaper om
og visste om fra før av. Hvis deltakeren ikke kom på et digitalt verktøy
de kunne brukt for å løse en oppgave, eller ønsket mer informasjon om
et digitalt verktøy de visste om, delte fremgangsmåten seg i to: Noen av
deltakerne ville basert valget sitt på det andre bekjente med mer kunnskap
ville brukt, mens andre ville brukt internett til å få mer informasjon om et
digitalt verktøy de visste om fra før, eller finne et nytt digitalt verktøy.
Vi har delt denne seksjonen tre deler, hvor hver del beskriver en fase
i fremgangsmåten vi så deltakerne benyttet seg av da de skulle velge et
digitalt verktøy. I fremgangsmåten så vi at deltakerne beveget seg fritt
mellom de forskjellige fasene. Vi har valgt å kalle den første delen for
fase A, og de to resterende for fase B og C. Fase A beskriver hvordan
deltakerne som hadde forkunnskaper om et eller flere digitale verktøy,
kunne velge et av disse. Fase B beskriver hvordan deltakerne ville benyttet
seg kjennskapen til noen med kunnskap om hvilket digitalt verktøy de
kunne bruke, og fase C beskriver hvordan deltakerne brukte internett til
å få mer informasjon om et digitalt verktøy de visste om fra før, eller
finne og velge et nytt digitalt verktøy. Fra datainnsamlingen så vi også at
denne fremgangsmåten kunne gjenta seg helt til en deltaker var fornøyd
med valget sitt. En deltaker kunne for eksempel benytte seg av internett
for å finne et passende digitalt verktøy (fase C). På internett kunne de
finne et digitalt verktøy de kjente igjen og hadde hørt om fra før. Det
digitale verktøyet de fant på internett kunne de så velge på grunn av
forkunnskapene sine (fase A). Fremgangsmåten forutsetter at deltakerne
vil finne og velge et verktøy. Videre følger en gjennomgang av hver
fase i fremgangsmåten vi så at deltakerne benyttet seg av for å finne et
digitalt verktøy. Her vil vi også trekke frem eksempler som viser hvordan
fremgangsmåten kom frem i datainnsamlingen. Vi har også satt opp fasene
i tabell 7.1 på neste side for å gjøre fremgangsmåten mer oversiktlig.
Fase A — Forkunnskaper
Vi så at flere av deltakerne ofte valgte digitale verktøy basert på forkunnskaper. Denne forkunnskapen kunne bestå av kjennskap til navnet på det
digitale verktøyet, eller kjennskap til selskapet bak det digitale verktøyet.
Selv om vi i hovedsak så denne fasen i de kontekstuelle oppgavene, inklu-
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Fase

Beskrivelse

A

Forkunnskaper

Velge et digitalt verktøy man kjenner til fra før av.

B

Kjennskap til noen
med kunnskap

Basere valget sitt på det andre
bekjente med mer kunnskap ville
brukt.

C

Søke etter mer informasjon

Bruke internett til å få mer informasjon om et digitalt verktøy man vet
om, eller finne et nytt digitalt verktøy.

Tabell 7.1: Viser en oversikt over de forskjellige fasene i fremgangsmåten vi
så at deltakerne benyttet seg av da de skulle velge digitale verktøy.

derer vi et eksempel fra det den innledende innsiktsfasen. Denne seksjonen
vil ta for seg de eksemplene der deltakerne begynte fremgangsmåten sin i
fase A.
I det semi-strukturerte intervjuet med Nils ble vi fortalt at han
valgte å bruke illustrasjon- og designprogrammet Figma til å utføre
arbeidsoppgavene sine da han startet i jobben. Selv om vi ikke fikk sett
fremgangsmåten til dette valget forteller han at han valgte dette digitale
verktøyet både fordi han kjente til det fra før av (fase A), og fordi han
tenkte at arbeidsplassens mer erfarne designere har valgt å bruke dette
programmet for en grunn (fase B).
I oppgave 1 så vi at Kari, Ole, Emma og Oskar benyttet seg av
forkunnskapene sine til å umiddelbart velge GarageBand, et program for
musikkproduksjon. Oskar forklarte at han også visste om et annet program
fra før av (Logic Pro) som han kunne tenkt seg å bruke hvis han hadde hatt
et større budsjett. I Oppgave 2 så vi også hvordan Kari, Ole, Oskar og Siv
benyttet seg av forkunnskapene sine til å velge forskjellige digitale verktøy
for direktesendt video. Deltakerne Ole og Siv benyttet seg likevel av
internett for å få mer informasjon om valget sitt (fase C). Ole fant ut at det
digitale verktøyet han ville valgt ble for dyrt, så han valgte et annet digitalt
verktøy han kjente til fra før av (tilbake til fase A). Ved å bruke søkemotoren
Google fant Siv andre alternativer som hun kjente igjen og hadde kunnskap
om fra før av, og valgte et av disse (tilbake til fase A). I oppgave 3 så vi at
Kari, Ole, og Oskar benyttet seg av forkunnskaper for å løse oppgaven.
Kari takket nei til å utføre oppgaven fordi hun ikke følte hun hadde nok
erfaring med bilderedigeringsprogrammet Adobe Photoshop, et digitalt
verktøy hun antok at hun burde ha kjennskap til. Hvis tegningen besto
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av enkle former ville hun brukt 3D-modelleringsprogrammet SketchUp
som hun kjente til fra før av. Oskar visste om et illustrasjonsprogram
(fase A) som hans far benyttet i jobben som grafisk designer (fase B), og
tenkte at han kunne brukt dette sammen med alt opplæringsmaterialet han
visste fantes på internett (tilbake til fase A). I oppgave 4 brukte nesten alle
deltakerne internett til å finne mer informasjon om digitale verktøy (fase
C), bortsett fra Kari som enten ville kontaktet et 3D-modelleringsselskap
og gitt oppgaven til dem, eller kontaktet en lærer i et 3D-modelleringskurs
hun deltok på (fase B). Disse eksemplene vil vi beskrive mer detaljert i
seksjonene til fase B og C. I oppgave 5 så vi at deltakerne Ole, Oskar og
Siv benyttet seg av forkunnskapene sine til å velge et digitalt verktøy. Selv
om Siv visste om videoredigeringsprogrammet Final Cut Pro, brukte hun
likevel internett for å se om det fantes noen andre digitale verktøy hun
kunne brukt (fase C). Her fant hun Adobe Premiere Pro som hun tenkte var
et bra program siden hun hadde hørt om selskapet Adobe fra før (tilbake
til fase A).
Samlet viste de kontekstuelle oppgavene at de deltakerne som initielt
hadde forkunnskaper om ett eller flere digitale verktøy og startet i fase
A, endte med å velge et digitalt verktøy de visste om fra før av. Noen
av deltakerne beveget seg inn i fase C, og søkte på internett etter mer
informasjon selv om de visste om et digitalt verktøy fra før av. De endte
likevel med å velge et digitalt verktøy som de kjente igjen. Vi tror at de
deltakerne som visste om et digitalt verktøy på forhånd og benyttet seg av
internett for å søke etter mer informasjon, enten søkte etter mer informasjon
fordi de faktisk ville ha mer informasjon om det digitale verktøyet og
eventuelle alternativer, eller fordi de ville vise oss at selv om de visste om
et digitalt verktøy ville de gjort litt mer undersøkelser siden de var satt i en
testkontekst.
Fase B — Kjennskap til noen med kunnskap
Hvis en deltaker skulle utføre en oppgave innenfor et oppgaveområde der
de ikke hadde tidligere erfaring, ønsket noen av deltakerne å basere valget
sitt på det andre bekjente med mer kunnskap ville brukt. Dette kunne være
personer som deltakerne kjente personlig, eller personer de visste hadde
kunnskap om oppgaveområdet. Selv om vi i hovedsak så denne fasen i den
innledende innsiktfasen og de kontekstuelle oppgavene, inkluderer vi også
eksempler fra brukertestene. Denne seksjonen vil ta for seg de eksemplene
der deltakerne begynte fremgangsmåten sin i fase B.
Likt som i fase A ga de semi-strukturerte intervjuene mindre innsyn
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i fremgangsmåten deltakerne brukte for å velge et digitalt verktøy. Vi ble
likevel fortalt av Kari og Nils (som nevnt i seksjon til fase A) at de baserte
valget sitt på det andre bekjente med mer kunnskap ville brukt. Kari valgte
å bruke 3D-modelleringsprogrammet Google SketchUp fordi hun blant
annet hadde blitt anbefalt det av en kollega.
I oppgave 1 og oppgave 2 av de kontekstuelle oppgavene var det ingen av
deltakerne som baserte valget sitt på det andre bekjente med mer kunnskap
ville brukt. Det var ikke før i oppgave 3 at vi så at både Emma og Siv begynte
fremgangsmåten sin med å ville kontakte noen de trodde kunne ha mer
kunnskap om oppgaveområdet. Emma fortalte at hun ville kontaktet en
venninne som var grafisk designer fordi hun sikkert hadde mer kunnskap
om oppgaveområdet enn henne selv. Siv ville også kontaktet en venn som
hun visste drev med tegning og illustrasjon. Hvis denne vennen derimot
brukte for lang tid på å svare så hadde hun benyttet seg av søkemotoren
Google til å finne mer informasjon om hvilket digitalt verktøy hun kunne
brukt (bytte over til fase C). I oppgave 4 ville Kari kontaktet et 3Dmodelleringsselskap og gitt oppgaven til dem, eller kontaktet læreren hun
hadde hatt i kursene til 3D-modelleringsprogrammet Google SketchUp og
spurt hvordan hun burde gjøre det. I oppgave 5 var det ingen av deltakerne
som baserte valget sitt på det andre bekjente med kunnskap ville brukt.
I brukertestene av designforslagene så vi i mindre grad bruken av en
tydelig fremgangsmåte, men Oskar, Vilde, Nora og Sofie nevner alle at
anbefalinger fra venner teller sterkt når de skal velge et digitalt verktøy. I
en samtale etter brukertesten av designforslag 2 fortalte Oskar at han også
benytter seg av nettsider som er skrevet av kjente personer innenfor et miljø
(klatring og fotografi) og at han kan basere valget sitt på det de anbefaler.
Samlet tror vi også at deltakerne hadde forskjellig motivasjon for å
kontakte en annen person: Som freelance fulltidsarbeider kan deltakeren
Kari i oppgave 4 ha ønsket å høre med et 3D-modelleringsselskap hun
hadde jobbet med tidligere fordi hun verdsetter individuelt håndverk og
spesialisering, og fordi hun i en profesjonell setting ser viktigheten med å
fordele ressursene. Hvor hun selv kunne satt pris på å bli kontaktet hvis
noen trengte hjelp innenfor hennes fagfelt. Deltakeren Emma ville også
kontaktet en venninne under gjennomgangen av oppgave 3, men her kan
det virke som motivasjonen var å videresende arbeidet slik at hun ikke
trengte å gjøre det selv. I oppgave 3 virket Siv mer motivert til finne et digitalt
verktøy raskt, da hun ville søkt på internett hvis vennen brukte for lang tid
på å svare.
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Fase C — Søke etter mer informasjon
Denne fasen beskriver og trekker frem eksempler på hvordan deltakerne
søkte etter mer informasjon for å finne ut mer om et digitalt verktøy de
visste om fra før av, eller for finne og velge et nytt digitalt verktøy. Selv om
vi i hovedsak så denne fasen i de kontekstuelle oppgavene, inkluderer vi et
eksempel fra den innledende innsiktsfasen. Denne seksjonen vil ta for seg
de eksemplene der deltakerne begynte fremgangsmåten sin i fase C.
Likt som i beskrivelsen av fase A og B ga de semi-strukturerte
intervjuene mindre innsyn i fremgangsmåten deltakerne brukte for å velge
et digitalt verktøy. Vi ble likevel fortalt av Jens at han brukte søkemotoren
Google for å få mer informasjon om et digitalt verktøy som kunne hjelpe
ham med å ta opptak av det som skjedde på dataskjermen, og ta opp lyden
av det han sa. Jens fortalte at Google viste ham flere forslag, men at de var
for vanskelige å bruke.
I oppgave 1 ville Siv benyttet seg av internett til å finne mer informasjon
om et digitalt verktøy hun kunne brukt. Her kan det nevnes at Oskar også
ville benyttet seg av internett istedenfor forkunnskapene sine hvis det viste
seg at han måtte finne et digitalt verktøy til et annet operativsystem enn
det han brukte til vanlig. Siv brukte Google og fant flere programmer hun
kjente igjen. Hun fortalte at hun ville gjort en del undersøkelser før hun
hadde valgt et bestemt digitalt verktøy, men at valget sannsynligvis kom
til falle på noe hun kjente til fra før av (fase A). I oppgave 2 var Emma
den eneste deltakeren som initielt ønsket å søke etter mer informasjon.
Emma fortalte at hun egentlig hadde takket nei til oppgaven, men viste
likevel hvordan hun hadde benyttet seg av Google for å få mer informasjon
om hvilke digitale verktøy hun kunne brukt. Hun fant to alternativer til
digitale verktøy som hun kjente til fra før av (fase A), og fortalte at hun
ville valgt en av dem. I oppgave 3 var det ingen av deltakerne som initielt
ønsket å søke etter mer informasjon på internett. Siv fortalte likevel at hun
ville brukt internett til å finne et passende digitalt verktøy hvis vennen hun
allerede hadde spurt (fase B) ikke var rask nok med å svare. I oppgave 4 ville
Ole, Emma, Oskar og Siv brukt internett til å enten finne en ferdiglaget 3Dmodell eller for få mer informasjon om hvilke digitale verktøy de kunne
brukt. Siv fant flere digitale verktøy hun hadde hørt om og brukt før (fase
A), men endte med å ville kontakte en bedrift eller en person som hun
visste hadde kjennskap til måter oppgaven kunne løses (fase B). I oppgave
5 brukte både Kari og Emma internett for å få mer informasjon, men begge
endte med digitale verktøy de hadde kjennskap til fra før av (fase A).
Kari fant videoredigeringsprogrammet Adobe Premiere Pro på internett,
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og valgte dette fordi hun allerede abonnerte på Creative Cloud, Adobes
programpakkeløsning. Emma fant først flere digitale verktøy på internett
som hun ikke hadde hørt om, men valgte iMovie fordi hun visste det kom
forhåndsinstallert på Mac, den bærbare datamaskinen hun brukte.
Samlet ser vi at alle de kontekstuelle oppgavene involverte en eller flere
steder der deltakerne ville søkt etter mer informasjon.
Oppsummering av fremgangsmåten
Fremgangsmåten gir en oversikt over hvordan deltakerne gikk frem da
de sto ovenfor en oppgave som krevde at de fant og valgte et digitalt
verktøy som kunne hjelpe dem. I fase A nevnte vi avslutningsvis at alle
som initielt hadde forkunnskaper om et digitalt verktøy (fase A) endte med
å velge et digitalt verktøy basert på forkunnskaper (fase A). Nå som vi har
beskrevet alle fasene vil vi utvide denne observasjonen. Samlet ser vi at alle
fremgangsmåtene som inkluderer fase A ender med at deltakeren velger et
digitalt verktøy de har kjennskap til fra før (fase A): Alle fremgangsmåtene
der deltakerne hadde forkunnskaper om et digitalt verktøy, enten ved at
deltakerne hadde det initielt eller ved at deltakerne husket det gjennom
et søk etter mer informasjon, endte med at deltakeren valgte et digitalt
verktøy de visste om fra før. Oskar sin fremgangsmåte i oppgave 1 og
Siv sin fremgangsmåte i oppgave 4 er de eneste unntakene: Oskar ville
valgt et digitalt verktøy basert på forkunnskaper hvis han skulle brukt
operativsystemet han vanligvis bruker, hvis ikke ville han søkt på internett
etter andre alternativer (fase C). Siv fant digitale verktøy som hun kjente til
fra før (fase A), men endte med å ville kontakte en bedrift eller en annen
person hun visste kunne ha kjennskap til et digitalt verktøy som kunne
hjulpet henne med oppgaven (fase B). Siv var også den deltakeren som
inkluderte flest faser i fremgangsmåtene sine for å velge et digitalt verktøy.
Siden det er forskjeller på hvilken fase hver deltaker utfører først,
hvordan de beveger seg mellom dem, og hvor mange ganger de benytter
seg av dem før de er fornøyd med valget, mener vi at det kan være
utfordrende å definere ett fast mønster for alle deltakerne. Vi ønsker derfor
at denne fremgangsmåten heller belyser hva delene av mønsteret kan bestå
av.

7.1.2

Forskjellige måter å navigere internett

I de tilfellene der deltakerne ønsket å søke etter mer informasjon brukte
flere av deltakerne internett og søkemotoren Google til å finne og velge
et digitalt verktøy. Her så vi en forskjell i hvilke søkeord de bruke og
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en forskjell på hvordan deltakerne benyttet seg av Google sin side med
forslag.
Oppgave 1 og oppgave 5 var de eneste kontekstuelle oppgaven der vi
spesifikt brukte ordet ”program” da vi i oppgavebeskrivelsen henholdsvis
ba deltakerne finne et ”[...] program for musikkproduksjon [...]” (oppgave 1)
og et ”[...] program som kan hjelpe deg (med å lage en reklamefilm) [...]”
(oppgave 5). I disse kontekstuelle oppgavene så vi at flere av deltakerne
benyttet seg av søkeord som inneholdt typen digitalt verktøy vi oppga
at de skulle finne i oppgavebeskrivelsen. Her brukte for eksempel Siv
søkeordene ”program music production” i oppgave 1 og ”best video
editing software” i oppgave 5. Deltakeren Kari brukte også søkeordet
”redigeringsprogram” i oppgave 5. I de andre kontekstuelle oppgavene
ga vi deltakerne oppgaver uten å bruke ordet ”program”. Dette ga en
større variasjon i hvilke søkeord og fremgangsmåter deltakerne benyttet
seg av: I de tilfellene der brukeren ikke hadde forkunnskaper om et
digitalt verktøy eller ikke ønsket å basere valget sitt på det andre bekjente
med mer kunnskap ville brukt, varierte deltakerne mellom å kun bruke
informasjonen presentert på Google sin forslagsside (forslag fra Google
eller topplister og steg-for-steg instruksjoner hentet fra en av de foreslåtte
nettside) eller klikke seg inn på forskjellige nettsider og lete der. Denne
forskjellen kom godt frem i deltakerne Jens, Siv og Emma. Jens fortalte i
de semi-strukturerte intervjuene at han sjeldent gikk videre fra den første
forslagssiden som Google kommer med, og Siv i oppgave 4 som fortalte
at hun vil slippe å bruke tid på å klikke seg inn på alle de forskjellige
forslagene. Emma derimot vurderte de digitale verktøyene i høyere grad
ut ifra deres egen nettside og andre nettsiders sammenligninger av
funksjonene til digitale verktøy. Emma sa at utseendet på nettsiden til
det digitale verktøyet har en stor betydning for hvor troverdig og bra
det digitale verktøyet oppfattes. Deltakeren Oskar nevnte at forslagets
posisjon på forslagsiden til søkemotoren Google har noe å si for hvordan
han vurderer en nettside eller et digitalt verktøy. Her sa han at det at et
nettsideforslag er posisjonert høyt kan bety at de bruker mye ressurser
på SEO, hvor disse ressursene igjen kommer fra reklamer og ellers lite
verdifullt innhold.
Oppsummert ser vi at deltakerne har forskjellig forhold til hvordan
de navigerer og finner ting på internett. Vi ser at deltakerne legger
forskjellig vekt på hvorvidt det er tilstrekkelig med en oversikt over hva
som finnes, hvor hvert digitale verktøy har en kort oppsummering, og
hvorvidt de vurderer det digitale verktøyet ut ifra utseendet på nettsiden
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til det digitale verktøyet. Fra gjennomgangen til Oskar vil vi også trekke
ut at et nettsideforslag eller et digitalt verktøy kan oppfattes som mindre
troverdig hvis det fremstår som uproporsjonalt relevant i forhold til andre
nettsideforslag eller digitale verktøy.

7.1.3

Kontekst og situasjon

I de kontekstuelle oppgavene og brukertestene fikk vi sett hvordan deltakerne valgte digitale verktøy i flere forskjellige situasjoner og kontekster. To
av de kontekstuelle oppgavene etterspurte digitale verktøy til privat bruk,
mens de tre andre kontekstuelle oppgavene var satt i en mer profesjonell
setting. Brukertestene var mer rettet mot privat bruk. Vi så at konteksten
som var beskrevet hadde mye å si for hvordan en deltaker valgte et digitalt verktøy. Vi så dette gjennom måten noen av deltakerne satt seg inn i
situasjonen: I oppgave 2 forklarte Emma at hun umiddelbart ville takket nei
til oppgaven hvis hun fikk den på arbeidsplassen, og i oppgave 3 sa hun ”I
ain’t got no time for this. Jeg har andre arbeidsoppgaver.” Deltakeren Kari
antydet også en viss relasjon til den forestilte vennen i oppgave 3 ved at hun
var ærlig på hva hun kan og ikke kan. Fra dette trekker vi ut at Kari ønsket
at vennen fant en annen som kunne utføre oppgaven på en verdig måte.
Deltakeren Ole viste også hvordan det at arbeidsplassen ikke ville brukt
noe ekstra penger på en tjeneste for direktesendt video i oppgave 2, endret
måten han ville forsvart valget av en gratistjeneste. Han sa: ”Jeg hadde bare
satset på at det gikk greit. Hvis ikke hadde jeg forklart det med at ledelsen
ikke ville bruke penger”. Oskar satt seg også inn i konteksten til oppgave
2 hvor han fikk i oppgave å finne et digitalt verktøy som kunne sende direktesendt video til de andre ansatte på den forestilte arbeidsplassen. Her
begrunnet han valget sitt av videonettsiden YouTube med at den har en
enkel applikasjon for mobiltelefoner, slik at ansatte uten tilgang til datamaskinen sin fortsatt kan være med å se. I oppfølgingsspørsmål til gjennomgangen av de kontekstuelle oppgavene utdyper deltakeren Siv at hun ville
brukt lenger tid hvis hun skulle valgt et program på ekte. I brukertestene
var deltakerne mer involvert som dem selv, siden de ikke skulle forestille
seg selv i en fiktiv kontekst. Dette tror vi kan ha ført til at tilbakemeldingene fra deltakerne i brukertestene var mer nøyaktige representasjoner av
det de faktisk mente.
Oppsummert tror vi at konteksten som ligger til grunn har mye å si
for hvilket digitalt verktøy som blir valgt. I en brukertest av designforslag
2 med Vilde, hvor vi prøvde å sortere og anbefale digitale verktøy etter
brukerens oppgitte mengde bruk, fortalte hun oss at ”Man må også vite
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omfanget av oppgaven, hva selve brukskonteksten er.” Et godt valg passer
til konteksten og omfanget til oppgaven.

7.1.4

Konkrete kriterier

I alle datainnsamlingsmetodene så vi at deltakerne våre hadde forskjellige
kriterier som de så etter da de skulle velge et digitalt verktøy. Denne
seksjonen vil samle disse og vise noen konkrete kriterier deltakerne valgte
etter. Vi har uthevet kriteriene der de først forekommer i teksten for å gjøre
det mer oversiktlig.
De to kriteriene som kom opp flest ganger i datainnsamlingen var
pris og anbefalinger fra andre: hvor mye det digitale verktøyet kostet,
og hvorvidt deltakerne hadde blitt anbefalt et digitalt verktøy fra andre
brukere eller noen de kjente. Budsjett og utgifter ble nevnt som del av
beskrivelsen til oppgave 2 og oppgave 4. Det forekommer likevel bare ett
tilfelle der pris ble nevnt i en av disse oppgavene (Ole i oppgave 2). Vi tror
dette kan bety at de andre deltakerne underforstått inkluderte, eller ikke
inkluderte, pris som et kriterium for valget sitt uten å nevne det høyt for oss
i gjennomgangen av oppgave 2 og oppgave 4. Det kan også hende at de enten
glemte eller ikke fikk med seg at pris var med i beskrivelsen til oppgave 2
og oppgave 4.
Deltakerne Kari, Ole, Emma, Oskar og Siv fortalte at pris har en
betydning på hvilket digitalt verktøy de velger. I det semi-strukturerte
intervjuet fortalte Kari at hun valgte å bruke 3D-modelleringsprogrammet
Google SketchUp fordi det var rimeligere enn andre alternativer. I oppgave
2 fant Ole ut at det ble for dyrt med flere brukere i det ene digitale
verktøyet han valgte, så han byttet til et annet alternativ han kjente til
fra før. I oppgave 1, oppgave 5 og i brukertestene fortalte Emma også at
pris var viktig for henne, hvor hun i brukertesten sa at hun alltid går
etter det programmet som koster minst. Oskar og Siv nevnte også prisen
som en faktor da de skal velge et digitalt verktøy i oppgave 1. Oskar ville
gjerne tatt i bruk et digitalt verktøy med flere funksjoner hvis han hadde
hatt et større budsjett, og Siv fortalte at pris er viktig for henne da hun
kommer over et forslag som bruker ordene ”your budget”. Nils forteller
tilleggsvis i det semi-strukturerte intervjuet at prisen hadde en betydning
på om arbeidsgiveren ville betalt for en ekstra GitHub-bruker til han. I de
kontekstuelle oppgavene og brukertestene så vi at Ole, Oskar, Vilde, Nora
og Sofie nevnte at andre brukeres anbefaling, enten anbefalingen kommer
fra kjente eller ukjente personer, er en viktig faktor for hvilket digitalt
verktøy de velger. Denne anbefalingen kan være i form av topplister
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og brukeranmeldelser, slik vi ble fortalt av Ole i det semi-strukturerte
intervjuet med ham, og av Oskar i oppgave 1. Anbefalingen av et digitalt
verktøy kan også komme direkte fra en bekjent, noe som hadde mye å
si for Vilde i brukertesten av designforslag 2, og Nora i brukertesten av
designforslag 3. Sofie sa også i brukertesten av designforslag 3 at man noen
ganger bare er ute etter en konkret anbefaling fra noen som kan et fagfelt
bedre enn seg selv.
Vi vil også trekke frem to andre kriterier som vi så flere steder i
datainnsamlingen, og som vi mener har likheter med hverandre. Disse
kriteriene var bransjestandard og felleskap. Deltakerne ønsket å finne
og velge et digitalt verktøy som var mest brukt innenfor bransjen eller
oppgaveområdet sitt. Deltakerne ønsket også å velge et digitalt verktøy
som hadde et fellesskap og mange brukere, fordi det kunne gjøre at
opplæringsmateriale og tilleggsmoduler var mer tilgjengelige. Vi tror disse
kriteriene ligner på hverandre siden det at et digitalt verktøy er en
bransjestandard kan bety at det har mange brukere, eller et innholdsrikt
felleskap. På samme måte kan det at et digitalt verktøy har mange brukere
og et stort felleskap bety at det digitale verktøyet er en type standard
innenfor en bransje.
Oskar og Siv brukte ordet ”bransjestandard” for å beskrive det de lette
etter i de kontekstuelle oppgavene. I oppgave 4 sa Oskar at han tenkte det
kunne være lurt å holde seg innenfor en viss bransjestandard, og prøve å
finne ut av hvilke digitale verktøy som blir mest brukt. I oppgave 1 fortalte
Siv oss at det er viktig for henne å finne en bransjestandard siden dette
åpner for at man kan bli stor (kjent musiker i oppgave 1). Oskar og Siv sa
også at det at et digitalt verktøy har flere brukere og et felleskap rundt
seg er viktig. Oskar fortalte i oppgave 4 at et felleskap er viktig slik at han
ikke isolerer seg i ”evig tid” ved å være en av få brukere av det digitale
verktøyet. Han eksemplifiserer denne isolasjonen ved å sammenligne det å
kjøpe en Betamax-spiller overfor en VHS-spiller1 . I oppgave 5 ville han også
valgt et videoredigeringsprogram som hadde hatt flere tilleggsmoduler på
grunn av den store mengden brukere. Siv fortalte at hun i oppgave 1 ville
hun gått for et program hun kjente til fra før av fordi hun resonerte at
hvis hun visste om et program var det sikkert mange andre som visste
om det samme programmet, og at det da fantes mange opplæringsvideoer
hun kunne benytte seg av. I oppgave 2 valgte Siv videonettsiden YouTube
som en tjeneste for direktesendt video. Hun valgte YouTube fordi hun blant
1 Betamax og VHS var to forskjellige lagringsformater for video, hvor VHS endte med å
bli det ledende formatet.
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annet tenkte at de andre på den forestilte arbeidsplassen hadde kjennskap
til denne tjenesten fra før, en tanke vi tror kommer fra av at Siv visste at
YouTube er populært og har mange brukere. Siv fortalte også at tilgangen
på hjelp er en viktig faktor for hvilket digitalt verktøy hun velger. Denne
tilgangen på hjelp tror vi blir større hvis det digitale verktøyet har flere
brukere.
Oppsummert så vi mange kriterier som deltakerne valgte etter da de
skulle bestemme seg for et digitalt verktøy. I denne seksjonen har vi samlet
og beskrevet kriteriene som var mest fremtredende i datainnsamlingen:
pris, anbefalinger fra andre, bransjestandard og felleskap. Ved å se etter
disse kriteriene i digitale verktøy tror vi at kriteriene nevnt her kan fungere
som en veiledning for hvilket digitalt verktøy en person kommer til å velge.

7.2

Hvordan kan design bidra til en enklere
valgprosess av digitale verktøy?

I denne seksjonen har vi samlet funnene knyttet til hvordan design kan bidra til en enklere valgprosess av digitale verktøy, og prøver i større grad
å svare til den andre delen av forskningsspørsmålet. Seksjonen beskriver
hvordan man burde tilpasse designet til konteksten og designelementer vi
ser på som viktige ut ifra deltakernes tilbakemeldinger. Funnene i denne
seksjonen baserer seg på datainnsamlingen fra alle datainnsamlingsmetodene.

7.2.1

Tilpasse designet til konteksten

I seksjon 7.1.3. Kontekst og situasjon, s. 105 så vi hvordan deltakerne valgte
digitale verktøy etter situasjonen og konteksten de var i. I datainnsamlingen fortalte deltakerne at de søker forskjellig informasjon ut ifra hvilken
kontekst de var i, og hvor mye de allerede visste om oppgaveområdet til
det digitale verktøyet de ønsket å velge. I valgkontekster der deltakerne
ikke visste så mye om et oppgaveområde, tok seg god tid eller hadde et
høyere ambisjonsnivå for fremtidig bruk, ønsket de informasjon og nettsider som var designet slik at de ga en mer overordnet beskrivelse, en sammenligning av funksjoner til forskjellige digitale verktøy eller opplæring
i oppgaveområdet. En deltaker i en slik kontekst kunne også tenkt seg et
design som var mer subjektivt og personlig. Vi mener at dette beskriver
noe vi velger å kalle en erfaringsorientert kontekst, der personer i en slik
kontekst søker etter erfaringer. I kontekster der deltakeren allerede hadde
forkunnskaper til et oppgaveområde, hadde mindre tid, eller bare skulle
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utføre en enkel oppgave, kunne det holde med en konkret oversikt over
digitale verktøy. Denne oversikten kunne være mer objektiv og rett på sak.
Vi mener at dette beskriver noe vi velger å kalle en målorientert kontekst,
der personer i en slik kontekst ønsker å nå et mål. De erfaringsorienterte
og målorienterte kontekstene er inspirert av brukertypene med samme navn
beskrevet av Nadkarni og Gupta (2007) i seksjon 4.1. Valgmønstre, s. 29.
Vi tror at et design som har som mål å forenkle en valgprosess burde
støtte én av kontekstene nevnt over, eller gi brukeren muligheten til å endre
designet etter den konteksten de er i når de skal velge et digitalt verktøy.
Videre i denne seksjonen vil vi trekke frem de stedene i datainnsamlingen
som viser til en erfaringsorientert kontekst, for å så trekke frem de stedene
der vi så målorienterte kontekster.
Siv ga oss et eksempel på en erfaringsorientert kontekst da hun i oppgave
1 sa at hun hadde gjort en del undersøkelser før hun hadde valgt et
bestemt program, og da hun i et oppfølgingsspørsmål til de kontekstuelle
oppgavene fortalte at muligheten til å prøve programmet gratis spiller en
rolle for hvilket digitalt verktøy hun hadde valgt. Siv sa også at hun så
på gjennomgangen av de kontekstuelle oppgavene som en testmetode, og
forklarte at hun hadde brukt lenger tid på å bestemme seg for ett program i
virkeligheten. Nora ga også et eksempel på en erfaringsorientert kontekst i
brukertesten av designforslag 3, da hun sa at designforslaget hadde fungert
som et bra sted å starte hvis man skal begynne med noe nytt.
I oppgave 2 satt Emma seg inn i konteksten og takket umiddelbart nei
til oppgaven. Siden konteksten i oppgave 2 er en arbeidsplass, tror vi at
Emma ikke ønsket å ta på seg flere arbeidsoppgaver enn de hun allerede
hadde. Vi ser på dette som en mer målorientert kontekst der Emma likevel
demonstrerer hvordan hun ville gått frem hvis hun måtte gjøre oppgaven.
Denne målorienterte konteksten går også igjen i oppgave 4. Her fortalte
Emma at hun ville funnet en ferdiglaget 3D-modell, slik at hun slapp å
lage den selv. Et annet eksempel på en målorientert kontekst mener vi
kommer frem da Siv i oppgave 4 og oppgave 5 fortalte oss at hun satt pris
på oppsummeringene og sammendragene presentert direkte på Google
sin forslagside, slik at hun slapp å bruke tid på å klikke seg inn på alle
de forskjellige forslagene. Eksempler på målorienterte kontekster kommer
også frem i brukertestene av designforslagene. Emma fortalte oss at hun
gjerne kunne brukt designforslag 1a til å finne og velge et digitalt verktøy,
for da hadde hun sluppet å lete videre. Vilde fortalte at designforslag 2 kan
passe bedre til situasjoner der man vet litt om oppgaveområdet fra før av
og trenger en mer konkret oversikt og sammenligning. I brukertesten av
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designforslag 3 sa Sofie at man noen ganger bare er ute etter en konkret
anbefaling fra noen som kan et fagfelt bedre enn seg selv.
Deltakerne ga også eksempler på kombinasjoner av erfaringsorienterte
og målorienterte kontekster. I de semi-strukturerte intervjuene med Ole
fortalte han at arbeidsgiveren ikke stiller krav til hvilke digitale verktøy
han må bruke, så han tester mange forskjellige digitale verktøy, og
benytter seg av topplister før han finner et som passer bra. Her tror
vi Ole velger et digitalt verktøy i en erfaringsorientert kontekst. Han
fortalte også at han bytter mellom applikasjoner ut ifra hvilken som best
oppnår ønsket effekt, noe vi mener er en mer målorientert kontekst,
der det digitale verktøyet kun skal velges og brukes for å oppnå et
mål. Etter at vi hadde gjennomført de kontekstuelle oppgavene med
Oskar sa han at det å velge et digitalt verktøy er en prosess hvor
man flyter mellom to faser: undersøkelsesfasen og sammenligningsfasen.
Disse burde ikke forveksles med fasene i fremgangsmåten beskrevet i
seksjon 7.1.1. En fremgangsmåte for valg av digitale verktøy, s. 98 som vi
senere fant i analysen av datainnsamlingen. Oskar fortalte at man har
et større behov for utfyllende beskrivelser av hvordan noe fungerer
hvis man er ny til et oppgaveområde. Etterhvert som man danner seg
en oversikt og en forståelse for hva man skal se etter, ønsker man
sammenligninger og konkrete anbefalinger. Emma ga oss også et eksempel
på en erfaringsorientert og målorientert kontekst i brukertestene av
designforslagene. Vi foreslo et design som listet alle de tilgjengelige
programmene, uten at de var kategorisert i oppgaveområder. Til dette
svarte hun at det hørtes ut som en inspirerende løsning hvis hun skulle
brukt et program for gøy, men distraherende hvis hun var på jobb og bare
trengte et program raskt.
Oppsummert har datainnsamlingen gitt oss eksempler på valgsituasjoner der deltakerne har valgt digitale verktøy i erfaringsorienterte og målorienterte kontekster. Vi har også sett eksempler på en kombinasjon av disse. En erfaringsorientert kontekst er en kontekst der brukeren ønsker mer
informasjon, en opplæring i oppgaveområdet og et design som er mer subjektivt og personlig. En målorientert kontekst er en kontekst der brukeren
allerede har kjennskap til et oppgaveområde, har mindre tid, bare skal utføre en enkel oppgave og ønsker et design som er en mer konkret oversikt
over digitale verktøy som kan være mer objektiv og rett på sak. Det kan
være utfordrende å vite hvilken kontekst en bruker er i når de skal velge et digitalt verktøy. Vi tror at design som ønsker å bidra til en enklere
valgprosess av digitale verktøy enten burde støtte én av kontekstene, eller
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gi brukeren muligheten til å endre designet til å passe den konteksten de
er i. Samlet tror vi at et design som både støtter en erfaringsorientert og
målorientert kontekst kan bidra til en enklere valgprosess.

7.2.2

Viktige designelementer

I datainnsamlingen ble det nevnt flere enkeltstående designelementer som
deltakerne satt pris på. Samlet mener vi at disse designelementene kan
bidra til en enklere valgprosess av digitale verktøy. I denne seksjonen vil vi
trekke frem de designelementene som kom opp flest ganger da deltakerne
ble presentert for forslag til digitale verktøy. Disse designelementene var
pris, brukeranmeldelser, markering av hvor vanskelig et digitalt verktøy
er å bruke, mulighet til å tilpasse forslagene selv, oversikt og bilder
av grensesnittet til de forskjellige digitale verktøyene. Avslutningsvis
beskriver vi også hvordan personlighet og det tekstlige språket kan endre
hvor troverdig et design fremstår. Vi har uthevet designelementene der de
først forekommer i teksten for å gjøre det mer oversiktlig.
I seksjon 7.1.4. Konkrete kriterier, s. 106 så vi at deltakerne ofte valgte etter
pris og anbefalinger fra andre brukere. Dette gjør dem også til viktige
designelementer. Et design som ønsker å bidra til en enklere valgprosess
burde vise prisen og brukeranmeldelser til de digitale verktøyene det
foreslår. Prismarkeringen burde inkludere om det er mulig å teste det
digitale verktøyet gratis før kjøp, og markeringen av brukeranmeldelsene
burde vise et tall på hvor mange brukere som har anmeldt det digitale
verktøyet. Dette tallet kan gi brukeren en følelse for hvor stort fellesskapet
rundt det digitale verktøyet er, noe som passer til deltakernes måte å velge
på, beskrevet i seksjon 7.1.4. Konkrete kriterier, s. 106.
I designforslag 1a, 2, og 3 la vi til en subjektiv markering av hvor
vanskelig et digitalt verktøy er å bruke i oversiktene med forslag til
digitale verktøy. Alle deltakerne som var med på brukertestene likte denne
markeringen. I oppgave 1 sa Oskar at han ville valgt et program etter
ambisjonsnivået, noe vi tror kan bli enklere hvis et forslag til et digitalt
verktøy kommuniserer hvor vanskelig det er. Vilde sa i brukertesten av
designforslag 2 at hun likte markeringen av vanskelighetsgraden, men
at det kan være nødvendig med en referanse på hva som er ”lett” og
”vanskelig”. Vi er enig i dette og tror en markering på vanskelighetsgrad
kan tydeliggjøres på forskjellige måter som lister opp her:
1. Vise brukeren mange nok forslag til digitale verktøy, slik at sjansen
for at de finner et de kjenner til fra før av er større. Dette kan gi dem
et referansepunkt hvor de kan sammenligne vanskelighetsgraden på
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det digitale verktøyet de kjenner igjen med vanskelighetsgraden på
et ukjent digitalt verktøy.
2. Gi brukeren en god innføring i oppgaveområdet, slik at de er bedre
rustet til å forstå hva de digitale verktøyene gjør, og hva en eventuell
økning i vanskelighetsgrad kan bety.
3. Bruke et tekstlig språk som er mer muntlig enn teknisk, og beskrive vanskelighetsgraden til de digitale verktøyene med sammenligninger til andre mer relaterbare handlinger eller oppgaver. Et eksempel på en slik beskrivelse kan man finne i figur 6.21, s. 96 som viser
et utsnitt av designforslag 3. Der bruker forfatterne av designforslaget et mer muntlig språk for å komme med to anbefalinger til 3Dmodelleringsprogrammer.
Deltakerne fortalte at de ønsket muligheten til å tilpasse forslagene
selv. Dette kan oppnås ved å gi brukeren tilgang på flere filtreringsmuligheter, og gi dem muligheten til å sortere hvilke forslag til digitale verktøy
som kommer opp. I et spørsmål til Siv etter gjennomgangen av de kontekstuelle oppgavene, spurte vi henne om hvordan hun ville laget en nettside
som kunne hjulpet andre med å velge digitale verktøy. Her svarte hun at
hun ville hatt med mange filtreringsmuligheter slik at man kan tilpasse
forslagene akkurat slik man vil. Emma og Oskar sa også at de ønsket flere
filtrerings- og sorteringsmuligheter i designforslag 1a og 1b, som for eksempel muligheten til å sortere på programnavn, produsentnavn og vanskelighetsgrad.
Vi så også at deltakerne satt pris på en god oversikt over de digitale
verktøyene som kunne brukes i et oppgaveområde. Jens sa at han benyttet
seg av søkeresultater i Google, og Siv fortalte i oppgave 1, oppgave 3 og
oppgave 4 at hun satt pris på oppsummeringene Google ga av de forskjellige
forslagene, slik at hun kunne fortsette å se på flere digitale verktøy uten
å måtte klikke seg inn på hver og én. I brukertestene av designforslag
3 fortalte Emma at hun savnet oversikten som var i designforslag 1a
og 1b. Hun sa også at det er inspirerende å se mange forslag uten av
de er kategorisert på oppgaveområde, men at det kan oppleves som
distraherende hvis hun bare er ute etter å finne et program raskt. Vi tror at
et design som skal gi forslag til forskjellige digitale verktøy burde balansere
mengden forslag, og gi brukeren nødvendig informasjon i oversikten slik
at de slipper å klikke seg inn på hvert enkelt forslag.
Ole, Emma og Oskar sier også at bildene av grensesnittene fungerte
bra i oversikten over forslag til digitale verktøy i designforslag 1a.
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Ole syntes også det var litt vanskelig at de forskjellige forslagene i
designforslag 2b var fremstilt med illustrasjoner. Dette var også Emma
enig i da hun i designforslag 1b også savnet bildene fra designforslag
1a. Vi tror at et design som skal gi en oversikt over forskjellige digitale
verktøy burde gi brukeren en presentasjon av det grensesnittet det digitale
verktøyet hovedsakelig består av. Dette tror vi kan gi brukeren en følelse for
hvordan det digitale verktøyet er å bruke, hvordan det ser ut sammenlignet
med andre forslag og gjøre slik at brukeren kan kjenne igjen et grensesnitt
de har brukt før.
I brukertesten av designforslag 3 ga Nora og Sofie tilbakemeldinger
på personligheten og det tekstlige språket som var brukt. Nora sa at
designforslaget fremsto som søtt og personlig, og hun likte måten teksten
var skrevet. Her fortalte hun at språket som var brukt ga henne følelsen
av at det var to venner som snakket til henne og at designforslaget ikke
prøvde å selge henne noe. Nora sa også at det er viktig å ikke fremstå
som noe man ikke er, og late som man kan noe man ikke kan. Dette kan
redusere troverdigheten til designet, og gi inntrykk av at brukeren kunne
gjort en bedre jobb selv. Sofie fortalte at designforslaget fremsto som søtt
og personlig, men at man burde unngå å være for ydmyk hvis man skal
komme med tips og forslag. Hun sa at man noen ganger bare er ute etter
en konkret anbefaling fra noen som kan et fagfelt bedre enn seg selv. Samlet
kan disse eksemplene vise hvilken betydning språkvalget til et design har,
hvor vi mener at et design som ønsker å bidra til en enklere valgprosess
må legge spesielt merke til hvordan det ordlegger seg. Hvis man først
begynner å lage et designforslag som skal være mer teknisk, burde teksten
vise til god oppgaveforståelse og forarbeid. Et designforslag som bruker en
tekst som er mer lettlest og har et mer muntlig uttrykk, kan oppnå en større
troverdighet og fremstå som mer autentisk, men burde ta hensyn til at det
kan gå på bekostning av tekstens faglige tyngde.

7.3

Funnene i et større perspektiv

Funnene vi har beskrevet til nå svarer til de to delene av forskningsspørsmålet vårt: ”Hvordan velger man et digitalt verktøy, og hvordan kan design
bidra til en enklere valgprosess?” I et større perspektiv foreslår vi at disse
funnene også kan oppstå i andre situasjoner der man ser på menneskers adferd og hva som oppleves som enkelt. Vi tror at fremgangsmåten beskrevet
i seksjon 7.1.1. En fremgangsmåte for valg av digitale verktøy, s. 98 kan beskrive
en måte mennesker, i noen situasjoner, løser oppgaver mer generelt, og ikke
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bare i et teknologiperspektiv. Vi tror at personer som skal løse en oppgave
også kan benytte seg av en fremgangsmåte som involverer egen kunnskap,
andre bekjente og en søken etter informasjon. Hvis man for eksempel vet
om én måte å bake et brød, tror vi at det er en stor sannsynlighet for at man
baker brødet på denne måten når man først vil bake et brød. Hvis man ikke
vet hvordan man skal bake et brød, men kjenner noen som kan, tror vi at
noen vil kontakte den personen de kjenner og spørre, mens andre vil søke
etter mer informasjon og prøve seg fram på egenhånd.
Vi tror at mennesker også kan velge andre ting enn digitale verktøy
ut ifra lignende kriterier som vi har funnet her. I seksjon 7.1.4. Konkrete
kriterier, s. 106 trekker vi frem pris og anbefalinger fra andre som de to
kriteriene som blir nevnt flest ganger av deltakerne våre. Vi ser at vi selv
ofte velger etter disse to kriteriene når vi skal velge andre ting enn digitale
verktøy. Om vi ikke tar beslutninger på grunn av prisen, blir den nesten
alltid tatt med i beregningen. Unntak kan likevel forekomme, som når
man for eksempel skal velge hvilken mat man skal spise fra en buffé, men
her er ikke pris en faktor som kan spille inn på de forskjellige valgene av
mattyper.
I seksjon 7.2.1. Tilpasse designet til konteksten, s. 108 beskriver vi hvordan
et design som ønsker å bidra til en enklere valgprosess av digitale
verktøy burde tilpasse seg til brukerens kontekst. Dette tror vi også kan
gjelde for andre oversikter som ønsker å bidra til en enklere eller mer
effektiv valgprosess. Vi tror også at mennesker tilpasser måten vi mentalt
oppfatter informasjon ut ifra konteksten. Der vi skal utføre en oppgave i en
erfaringsorientert kontekst kan vi sette pris på lengre samtaler med andre
personer, åpne oss for mange inntrykk og sette pris på flerfoldigheten av
måter å løse oppgaven. I en målorientert kontekst derimot kan vi spisse
fokuset og se ting ut ifra deres evne til å løse oppgaven effektivt. Vi kan
sette pris på konkret kommunikasjon som sammenligner muligheter og
gir en direkte oversikt over løsninger som burde vurderes og eventuelt
iverksettes.
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Kapittel 8

Designforslag
Dette kapittelet presenterer det endelige designforslaget (designforslag 3)
som vi har utviklet over tre iterasjoner. Kapittelet vil beskrive hvordan
designforslaget kan bidra til en enklere valgprosess, beskrive strukturen
til designforslaget og forklare hvilke designvalg som er tatt for at det skal
oppfattes som tillitvekkende, troverdig og personlig. Designforslaget kan
sees i sin helhet i vedlegg E.

8.1

Hvordan bidrar designforslaget til en enklere
valgprosess?

Dette designforslaget er rettet mot brukere som prøver å finne og velge et
digitalt verktøy i en mer erfaringsorientert kontekst (beskrevet i seksjon
7.2.1. Tilpasse designet til konteksten, s. 108). Dette kan være brukere som
har en oppgave foran seg, men trenger en innføring i oppgaveområdet
for å forstå hva de ser etter i det digitale verktøyet de skal velge. Det
kan også være brukere som ønsker å bli inspirert av mulighetene som kan
åpne seg ved å lære om et nytt oppgaveområde. Designforslaget benytter
seg av to hovedelementer som vi tror kan bidra til en enklere valgprosess
for disse brukerne. Disse er: en lettlest innføring i oppgaveområdet og
en redusert mengde valgmuligheter. Vi tror den lettleste innføringen til
oppgaveområdet kan gjøre at brukeren blir tryggere på sine egne behov,
der de kan lære mer om hvordan de forskjellige delene av oppgaveområdet
er satt sammen. Vi tror at den reduserte mengden valgmuligheter kan
hjelpe til i selve valgprosessen, hvor brukeren slipper å ta stilling til så
mange valgmuligheter. Siden forfatterne av designforslaget har bestemt
hvilke valgmuligheter som er tilgjengelig, kan det være viktig at brukere
oppfatter utvalget til forfatterne som gode.
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8.2

Strukturen til designforslaget

Designforslaget vårt er en prototype som er ment til å fungere som en
nettside, hvor vi totalt har utviklet tre sider: en forside, en ”Om oss” side,
og en side som beskriver oppgaveområdet ”3D-modellering og printing”,
hvor vi viser forslag til digitale verktøy som kan brukes. Denne seksjonen
er delt opp i tre deler som hver beskriver strukturen til de tre forskjellige
sidene.

8.2.1

Forsiden

Forsiden viser tittelen ”De digitale verktøyvelgerne” og to illustrasjoner av
forfatterne med navn. Hvis man klikker på illustrasjonene av forfatterne
blir man videresendt til ”Om oss” siden. Forsiden beskriver formålet til
nettsiden under tittelen ”Hva er dette?”, og presenterer fem lenker til oppgaveområder som brukeren kan klikke seg inn på: ”Musikkproduksjon og
lydredigering”, ”3D-modellering og printing”, ”Foto- og bilderedigering”,
”Illustrasjon og tegning” og ”Videoredigering” (se figur 8.1 på neste side).
Den eneste lenken som fungerer i dette designforslaget er ”3D-modellering
og printing”.

8.2.2

Om oss

Denne siden beskriver kort hvem forfatterne av designforslaget er, deres
motivasjon og forteller brukerne hvordan de kan kontakte dem (se
figur 8.2, s. 118). ”Om oss” siden har også en tilbakeknapp som tar brukeren
tilbake til forsiden.

8.2.3

3D-modellering og printing

På siden ”3D-modellering og printing” blir brukeren presentert for en
lengre tekst som er ment til å gi en innføring i oppgaveområdet. Øverst til
venstre finner man en tilbakeknapp som tar brukeren tilbake til forsiden.
Siden viser en tittel, en publiseringsdato og navnet på forfatteren av
teksten. Øverst på siden er det også en illustrasjon av én av forfatterne
med snakkeboblen ”Psst! Trykk på meg for å hoppe rett til programmene
vi anbefaler!” (se figur 8.3, s. 118).
Lenger ned på siden viser designforslaget et utvalg av tre digitale
verktøy for 3D-modellering, ett digitalt verktøy for ”slicing”1 og to forslag
1 ”Slicing” blir forklart i innføringsteksten i designforslaget. Slicingprogrammer brukes
til å klargjøre 3D-modeller for print.
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ale

igit
De d

Verktøyvelgerne

Brage

Jakob

Hva er dette?
Dette er en nettside der vi (Brage og Jakob) har skrevet om programmer eller “digitale verktøy” innenfor
forskjellige kategorier. Vi tror vi har en grei oversikt over hva som finnes, og håper denne nettsiden kan
hjelpe deg med å finne og velge det riktige digitale verktøyet for oppgaven.

Sjekk ut det vi har skrevet litt om:

Musikkproduksjon og lydredigering
3D-modellering og printing
Foto- og bilderedigering
Illustrasjon og tegning
Videoredigering

Figur 8.1: Viser hele forsiden. Denne siden viser tittelen på siden, to
illustrasjoner av forfatterne, en beskrivelse av designforslagets formål, og
fem lenker til oppgaveområder.
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Tilbake

Brage og Jakob
Hei hei, vi er Brage og Jakob, to informatikkstudenter
som er rimelig opptatt av teknologi. På denne nettsiden
har vi samlet erfaringene våre og skrevet om
programmer innenfor forskjellige kategorier. 



Denne nettsiden er et hobbyprosjekt, og vi har ikke
planer om å tjene noe på de programmene vi skriver om
og anbefaler. Vi håper bare det vi har skrevet kan være
til hjelp!



Send oss gjerne en mail på bragewb@uio.no eller
jakobko@uio.no hvis du har noen tilbakemeldinger!

Brage

Jakob

Figur 8.2: Viser hele ”Om oss” siden. Denne siden beskriver hvem
forfatterne av designforslaget er, deres motivasjon, og hvordan brukeren
kan kontakte dem.

e

Tilbak

3D-modellering og
printing

Sist oppdatert: 16. mars 2020 av Jakob

Introduksjon og grunnlegende informasjon

3D-modellering og printing består av to ting: Det å lage en tredimensjonal modell på datamaskinen

(3D-modellering), og det å få en digital modell til å bli et fysisk objekt (3D-printing).



Psst! Trykk på meg

3D-modellering


for å hoppe rett til

programmene vi

anbefaler!

3D-modelleringsprogram kan brukes til å lage tredimensjonale modeller på datamaskinen. Det finnes

mange programmer som lar deg gjøre dette, og vi trekker frem noen av disse nederst på siden. Det kan

oppleves som litt overveldende å begynne med 3D-modellering, men det er ikke så vanskelig så lenge

man skjønner tankegangen. Når man modellerer på en datamaskin handler det ofte om å bygge opp en

forestilt modell av flere kuber, sfærer og mønstre. Sammen utgjør de den forestilte modellen. Man må

derfor på en måte klare å se dele opp den forestilte modellen i flere mindre former, og i et behagelig

tempo bygge en del av gangen.




Figur 8.3: Et utsnitt av den øverste delen til siden ”3D-modellering og
printing”. Figuren viser en tilbakeknapp, tittel, publiseringsdato og navnet
på forfatteren av teksten. Figuren viser også en illustrasjon av én av
forfatterne med en snakkeboble.
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til 3D-printere. Forslagene til 3D-modelleringsprogrammer blir presentert
med en vanskelighetsgrad, et bilde av grensesnittet, navn, en beskrivelse
og en lenke til det digitale verktøyets offisielle nettside. Beskrivelsen av
forslagene følger en lik struktur, der den først introduserer bruksområdet
og hvem det passer til, for å så si noe om prismodellen. I designforslaget
finner man også en illustrert samtale mellom forfatterne, der det blir brukt
en muntlig tekst til å anbefale ett digitalt verktøy hver (se figur 8.4 på neste
side).
Nederst på siden under tittelen ”Veien videre”, gir forfatterne forslag til
andre steder en bruker kan henvende seg for å få hjelp til 3D-modellering
og printing. Her finner man også en illustrasjon av en heis, med teksten
”Trykk her for å ta heisen til toppen av siden!” som peker på heisens oppknapp (se figur 8.5, s. 121).

8.3

Tillitvekkende, troverdig og personlig

I datainnsamlingen så vi at flere av deltakerne baserte valget av digitale
verktøy på anbefalinger fra andre personer, som beskrevet i seksjon 7.1.1.
En fremgangsmåte for valg av digitale verktøy, s. 98, 7.1.4. Konkrete kriterier,
s. 106 og 7.2.2. Viktige designelementer, s. 111. Her forsto vi det også slik
at deltakerne synes det var lettere å følge informasjon som vekket tillit,
fremsto som troverdig og føltes personlig. Denne seksjonen vil i tur ta for
seg hver av de tre sidene til designforslaget (forsiden, ”Om oss” siden, og
siden som beskriver ”3D-modellering og printing”) og beskrive hvordan
de forskjellige designvalgene forsøker å få designforslaget til å fremstå som
tillitvekkende, troverdig og personlig. Vi har valgt å utheve de stedene der
navnet på en side først forekommer for å gjøre den følgende teksten mer
oversiktlig.
Det endelige designet av forsiden til dette designforslaget skiller seg
ut fra designforslag 1a, 1b og 2. Til forskjell fra de andre designforslagene er dette designforslaget utformet til å fremstå som mer personlig, hvor
det også gir et mer subjektivt utvalg av forslag til digitale verktøy. For at
forsiden skal fremstå som personlig og vekke tillit hos brukeren introduserer vi umiddelbart forfatterne av nettsiden med navn og illustrasjoner. Vi
har også valgt å inkludere ordene ”de digitale” med en pil og i en skrifttype som ser mer håndskreven ut, slik at det skal se ut som ordene ”de
digitale” var skrevet inn med en tusj i ettertid. Vi ønsker at dette både skal
gi et inntrykk av at siden ikke tar seg selv alt for høytidelig, og at ordene ”de digitale” blir mindre skremmende. Vi har også valgt å bruke ordet
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Figur 8.4: Et utsnitt av siden ”3D-modellering og printing”. Figuren viser
tre forslag til digitale verktøy for 3D-modellering og en samtale mellom
forfatterne med snakkebobler hvor forfatterne beskriver to digitale verktøy
de foretrekker.
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Veien videre
Avhengig av hvor du bor, er det stor sannsynlighet for at det finnes et fellesverksted med 3D-printere
og kompetente mennesker i nærheten. Disse finnes ofte på bibliotek og universiteter/høyskoler. Vi
anbefaler å spørre rundt der, folk er ofte veldig glade for å være til hjelp. 

Send oss gjerne en mail på jakobko@uio.no eller bragewb@uio.no hvis du lurer på noe!

Trykk her for å
ta heisen til
toppen av siden!

Figur 8.5: Et utsnitt av siden ”3D-modellering og printing”. Figuren viser
en beskrivelse av veien videre og en illustrasjon av en heis.

”Verktøyvelgerne” for å sette fokus på at det er mennesker som har skrevet innholdet til nettsiden, i et forsøk på å styre brukernes forventinger til
det muntlige språket som kommer til å bli brukt. Ordet ”Verktøyvelgerne”
har vi også satt i en skrifttype med seriffer fordi vi tror at en slik skrifttype i større grad kan assosieres med trykte fysiske tekster, noe vi tror kan
være lettere å relatere seg til for en bruker med mindre teknologisk erfaring. Tekstboksen med tittelen ”Hva er dette” er fargelagt med en ujevn
lyseblå boble lagt under en svart ramme for å gi elementet et litt mer lekent
inntrykk. Teksten i designforslaget er bevisst skrevet med et muntlig og lett
språk for å gi inntrykk av at forfatterne er to venner som ønsker å gi brukeren råd. Det muntlige språket går igjen på alle sidene av designforslaget.
”Om oss” siden bruker tittelen ”Brage og Jakob” fordi vi ønsker at
designforslaget skal fremstå som mer personlig. Denne siden beskriver
hvem forfatterne er, hvorfor forfatterne har laget designforslaget og
hvordan brukeren kan kontakte dem. Vi mener at denne siden er viktig
fordi den beskriver forfatternes motivasjon og erfaring med teknologi.
Forfatternes erfaring med teknologi og det at designforslaget blir beskrevet
som et hobbyprosjekt tror vi kan bidra til å vekke tillit hos brukeren. Vi tror
også at dette kan bidra til at anbefalingene fremstår som mer troverdig,
hvor brukeren ikke trenger å vurdere eventuelle bakenforliggende motiver.
”3D-modellering og printing” siden gir en innføring i oppgaveområdet med forklaringer og illustrasjoner på hvordan 3D-modellering og 3Dprinting fungerer. Vi har også valgt å vise en publiseringsdato for siden
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slik at brukeren lettere kan vurdere hvor relevant den er. Teksten benytter
seg av et muntlig språk og knytter oppgaven opp til prosesser en bruker
kanskje kjenner til fra før av. 3D-printing blir for eksempel forklart ved å
sammenligne det med en sprøytepose med plastikk-glassur, hvor den opphetede dysen på en 3D-printer lagvis presser ut varm plantebasert plastikk
etter et forhåndsbestemt mønster (se figur 8.6 på neste side).
Designforslaget benytter seg også av illustrasjoner og kommentarer
fra forfatterne underveis i teksten, for å hele tiden minne brukeren på
at teksten er skrevet av en person. Designforslaget gir tre forslag til 3Dmodelleringprogrammer, ett forslag til et slicingprogram og to forslag til
3D-printere. Disse er valgt ut av forfatterne etter deres erfaringer, og er
ment til å dekke forskjellige behov: ett forslag som er enkelt og gratis og
to forslag som har flere funksjoner, hvor ett av dem er gratis. Forslagene er
plassert på ujevne fargelagte bakgrunner, lagt under svarte rammer. Dette
er for å skape et mer lekent uttrykk, likt som tekstboksen ”Hva er dette?” på
forsiden. Nederst på siden minner designforslaget igjen brukeren på hvem
forfatterne er og hvordan brukeren kan kontakte forfatterne av siden. Dette
ønsker vi skal fremstå som beroligende og personlig, hvor en bruker kan
være trygg på at forfatterne hele tiden ønsker det beste for brukeren.
Oppsummert har dette kapittelet vist hvordan designforslaget er
strukturert og hvilke designvalg vi har tatt for at det skal oppfattes som tillitvekkende, troverdig, og personlig. I seksjon 9.4. Designforslag og designprinsipper, s. 132 vil vi diskutere hvordan designforslaget
passer til designprinsippene beskrevet av Norman (2013) i seksjon 3.2.
Designprinsipper, s. 20. Her vil vi også diskutere hvordan vi forstiller oss
at designforslaget kunne fungert som en nettside.
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Sist oppdatert: 16. mars 2020 av Jakob

Introduksjon og grunnlegende informasjon
3D-modellering og printing består av to ting: Det å lage en tredimensjonal modell på datamaskinen
(3D-modellering), og det å få en digital modell til å bli et fysisk objekt (3D-printing).



Psst! Trykk på meg

3D-modellering


for å hoppe rett til
programmene vi
anbefaler!

3D-modelleringsprogram kan brukes til å lage tredimensjonale modeller på datamaskinen. Det finnes
mange programmer som lar deg gjøre dette, og vi trekker frem noen av disse nederst på siden. Det kan
oppleves som litt overveldende å begynne med 3D-modellering, men det er ikke så vanskelig så lenge
man skjønner tankegangen. Når man modellerer på en datamaskin handler det ofte om å bygge opp en
forestilt modell av flere kuber, sfærer og mønstre. Sammen utgjør de den forestilte modellen. Man må
derfor på en måte klare å se dele opp den forestilte modellen i flere mindre former, og i et behagelig
tempo bygge en del av gangen.




3D-printing

Forestill deg at du tar en veldig skarp kniv og deler en kaffekopp i mange supertynne horisontale skiver.
Legg disse skivene i en bunke slik at de ser ut som kaffekoppen. Fyll en brødpose med flytende plastikk
og klipp et bittelite hull i et av hjørnene på posen. Dra ut den nederste kaffekoppskiven slik at du har
noe å se etter. Med plastikkglasuren klar er det bare å presse ut et tynt lag med plastikkglassur. Prøv å
få dette tynne laget til å se ut som kaffekoppskiven du gjorde klar tidligere.



Etter at du er ferdig med å duplisere én kaffekoppskive i plastikkglassur, fortsetter du bare å gjøre det
samme igjen med neste skive fra kaffekoppen, og presser ut et nytt lag oppå den gamle plastikklaget.


Figur 8.6: Et utsnitt av siden ”3D-modellering og printing”. Figuren viser
illustrasjoner som forklarer hvordan en 3D-modell er bygget opp, hvordan
et slicingprogram deler opp en 3D-modell i flere lag og hvordan dysen på en
3D-printer kan sammenlignes med en sprøytepose fylt med plastikk-glasur.
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Kapittel 9

Diskusjon
Dette kapittelet diskuterer tilstedeværelsen av rollene kjøper og selger
i valgprosessen, verdien av anbefalinger fra andre, hvordan enkelhet
kan være negativt og en gjennomgang av designforslagets bruk av
designprinsipper. Avslutningsvis vil vi reflektere over prosessen vår og
hvordan vi gjennomførte de forskjellige delene av oppgaven.

9.1

Kjøper, bruker og velger

I seksjon 4.1. Valgmønstre, s. 29 beskriver vi hvordan en person i en
kjøpssituasjon vil velge et produkt med flere funksjoner, og i mindre grad
vektlegge at det skal være enkelt å bruke. I en brukssituasjon vil en person
velge det som har færre funksjoner, fordi de tenker at det er enklere å bruke
(Brown & Carpenter, 2000; Diefenbach & Hassenzahl, 2011; Eytam mfl.,
2017).
Brown og Carpenter (2000) undersøker hvordan deltakerne velger fra
et sett med dunjakker, kaffe, parfyme og CD-spillere, med en forskjellig
mengde funksjonelle og trivielle egenskaper. Diefenbach og Hassenzahl
(2011) får deltakerne til å velge mellom fire mobiltelefoner med en
forskjellig grad av pragmatiske og hedonistiske kvaliteter. Eytam mfl.
(2017) undersøker hvordan kjøpere og brukere velger fra et sett med tre
vaskemaskiner, med en økende mengde funksjonalitet. Disse studiene tar
alle for seg situasjoner der deltakerne i forskjellig grad blir delt inn i
kjøpere og brukere, og finner sammen med Goodman og Irmak (2013)
og Thompson mfl. (2005) at selv om personer velger et produkt med
mange funksjoner, kan de bli misfornøyd med valget i ettertid fordi alle
funksjonene gjør produktet vanskelig å bruke. Innledningsvis i denne
oppgaven trodde vi at denne effekten kunne reduseres hvis vi fikk kjøperen
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til å bli mer klar over at produktet også skulle brukes, altså at kjøperen
blir mer lik brukeren. Nå ser vi tydeligere at typen produkter som de
overnevnte studiene har undersøkt kan ha en betydning for funnene som
er gjort, hvor vi ser at rollene kjøper og bruker ikke er like fremtredende i
personer som skal velge et digitalt verktøy. Videre vil vi argumentere for
hvordan rollene kjøper og bruker ikke er like fremtredende i valget av et
digitalt verktøy som i valg av andre produkter.
Vi tror at rollene kjøper og bruker som beskrevet av Eytam mfl.
(2017), hvor en kjøper velger produkter med mye funksjonalitet og en
bruker velger produkter som er enkle å bruke, ikke beskriver hvordan
personer velger digitale verktøy. Vi mener at forskjellen på funksjonalitet
til digitale verktøy ikke oppfattes som fremtredende nok til at en person
kun baserer valget sitt på mengden funksjonalitet. Selv om deltakerne
våre sammenlignet funksjonenene til de forskjellige digitale verktøyene
de kunne velge, var funksjonaliteten lik nok til at nærmest alle de
digitale verktøyene innenfor et oppgaveområde kunne løse oppgaven til
deltakeren på en tilstrekkelig måte. Deltakerne våre valgte derfor i større
grad ut ifra anbefalinger fra andre brukere, pris og hvilket digitalt verktøy
som hadde størst felleskap rundt seg.
I fremgangsmåten vi fant, beskrevet i seksjon 7.1.1. En fremgangsmåte
for valg av digitale verktøy, s. 98, så vi at måten deltakerne valgte digitale
verktøy besto av forskjellige faser, og ikke rollene kjøper og bruker. Som
nevnt over ville en kjøper valgt etter funksjonalitet og en bruker valgt etter
enkelhet i bruk. Selv om deltakerne var opptatt av kriteriene funksjonalitet
og enkelhet i bruk, ønsket de et digitalt verktøy som passet bra med begge
disse kriteriene, og ikke én av dem som en kjøper eller bruker kanskje ville
gjort. Noe som ikke kommer frem i fremgangsmåten vi fant er hvordan
en person kan tenke over et valg over en lengre periode, før de én dag
bestemmer seg. Dette tror vi kan gjelde for alle valg, og ikke bare valg
av digitale verktøy. Fra egne erfaringer ser vi at et slikt valg over tid kan
være en kognitivt ressursbesparende fremgangsmåte. Selv benytter vi oss
av denne fremgangsmåten ofte, der valget kan ligge i underbevisstheten
før det plutselig dukker opp i et gunstig øyeblikk. Denne fremgangsmåten
blir hovedsakelig brukt i valgsituasjoner der det ikke kreves et umiddelbart
valg. Vi kan for eksempel ønske å velge en ny jakke, uten å aktivt vurdere
alle valgalternativene med en gang. Dette valget kan så ligge klart til vi en
dag kommer over en jakke som passer perfekt.
I de kontekstuelle oppgavene og brukertestene våre så vi også at noen
av deltakere følte at de ikke hadde tilstrekkelig med kunnskap rundt det
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aktuelle oppgaveområdet. Vi tror at dette også kan ha ført til at forskjellen
på funksjonalitet ikke spilte en like stor rolle i de digitale verktøyene
som ble valgt av deltakerne i vår datainnsamling. Dette er forskjellig fra
studien til Eytam mfl. (2017) der deltakerne skulle velge en vaskemaskin. I
studiet til Eytam mfl. (2017) tror vi at deltakerne hadde mer erfaring med
vaskemaskinenes oppgaveområde, hvor forskjellene heller ligger i hvilke
vaskeprogrammer som er inkludert. Det kan derimot være vanskeligere
å forstå hvilke funksjoner som er viktige i digitale verktøy, spesielt hvis
ett digitalt verktøy kan løse oppgaver innenfor flere oppgaveområder.
Et eksempel på et slik digitalt verktøy kan være Microsoft Word som
kan brukes til tekstbehandling, enkel bilderedigering, illustrering, og
fremstilling av grafiske modeller.
I denne oppgaven og fra egne erfaringer har vi også sett at valget og
bruken av et digitalt verktøy ofte skjer på samme grensesnitt og nært i tid.
Internett og nettbutikker gir en person muligheten til å finne og velge et
digitalt verktøy for så bruke det på samme grensesnitt. Et digitalt verktøy
som skal brukes på en datamaskin, blir ofte funnet og valgt på samme
datamaskin. Vi tror at dette gjør det enklere for velgeren å forestille seg
hvordan det digitale verktøyet er å bruke. Tiden det tar fra personen velger
et digitalt verktøy til de kan bruke det, er også mye kortere sammenlignet
med det å for eksempel kjøpe en vaskemaskin i en butikk, for å så bruke
den hjemme. En person kan sitte med en oppgave, velge et digitalt verktøy
som kan løse oppgaven, og bruke det nesten umiddelbart. Det finnes
forskjeller på hvor lang tid det tar å laste ned og installere digitale verktøy,
men med en moderne internettforbindelse tror vi at denne ventetiden ikke
er av stor betydning.
Vi ser også at flere digitale verktøy enten er gratis, eller kan fås som
en gratis prøveversjon. Vi mener dette kan ha noe å si på hvordan rollene
kjøper og bruker er mindre fremtredende, da en gratisversjon kan gjøre
det vanskeligere for en kjøperrolle å eksistere. Siden brukerne eventuelt
kan teste et digitalt verktøy før kjøp, kan de også oppleve hvordan det er
i bruk, og i større grad velge digitale verktøy etter de kriteriene de ser på
som viktige. Sammenlignet med et fysisk produkt som for eksempel en
vaskemaskin, er det også enklere å returnere eller slette et digitalt verktøy
man ikke er fornøyd med.
I denne oppgaven har vi undersøkt hvordan personer velger digitale
verktøy. Her mener vi at rollene kjøper og bruker ikke er like fremtredende
i valg av digitale verktøy som i valg av andre produkter. I gjennomførelsen
av de forskjellige datainnsamlingsmetodene fikk vi ikke undersøkt hvor-
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dan valg blir tatt over lengre tid. Her tror vi det kunne vært interessant å
følge deltakerne over en lengre tidsperiode, for å se hvordan det kan ha
en betydning for fremgangsmåten vi fant. Vi mener at personer som skal
velge digitale verktøy i mindre grad opplever det som et valg mellom funksjonalitet og enkelhet i bruk, men heller som et valg mellom hvilket digitalt
verktøy som passer best til oppgaven.

9.2

Anbefalinger fra andre

I seksjon 4.1.1. Det hedonistiske dilemmaet, s. 34 beskriver Diefenbach og Hassenzahl (2011) et dilemma der hedonistiske kvaliteter (enkel å bruke/fin å
se på) i et produkt er viktig for å oppnå en god brukeropplevelse, men at
disse kvalitetene blir nedspilt i en valgsituasjon til fordel for mer pragmatiske kvaliteter (inneholde mange funksjoner/er robust). De foreslår at dette skjer fordi deltakerne synes det er lettere å rettferdiggjøre valget av produkter med pragmatiske kvaliteter, selv om de egentlig vil velge et produkt
med hedonistiske kvaliteter. Keinan mfl. (2016) finner også at personer føler på et behov for å rettferdiggjøre valg basert på hedonistiske kvaliteter
ved å fremheve produktets pragmatiske kvaliteter. Diefenbach og Hassenzahl (2011) foreslår blant annet at det kan bli lettere å velge produkter med
hedonistiske kvaliteter hvis man får en ekstern bekreftelse, som en anbefaling fra en venn. I denne seksjonen vil vi styrke dette forslaget og beskrive
hvordan eksterne bekreftelser ikke bare validerer de hedonistiske kvalitetenes betydning, men kan være den styrende faktoren for hvilket digitalt
verktøy som blir valgt. Vi vil argumentere for at anbefalinger fra andre,
hvis de er tilgjengelige, er en kvalitet personer ser etter og baserer valget
sitt på med mindre hensyn til det digitale verktøyets hedonistiske og pragmatiske kvaliteter.
I datainnsamlingen vår så vi at flere av deltakerne baserte valget
av digitale verktøy på anbefalinger fra andre, noe vi også har prøvd å
tilrettelegge for i designforslaget som beskrevet i seksjon 8.3. Tillitvekkende,
troverdig og personlig, s. 119. Disse anbefalingene kan komme fra bekjente,
andre brukere, bloggforfattere eller tester på nettsider. Dette passer også
med en studie gjort av Smith, Menon og Sivakumar (2005) som sier at
personer som handler på internett må dele sine kognitive ressurser på
både erfaringsorienterte og målorienterte aktiviteter, og at de søker og
aksepterer anbefalinger fra andre for å effektivt navigere seg i mengden
informasjon. Her finner de at netthandlerne baserte valg på andres
anbefalinger uten hensyn til anbefalerens profil. De foreslår at tilførselen
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av andres anbefalinger fungerer som en uvurderlig ressurs, spesielt i
de tilfellene der personen som skal velge står ovenfor en overveldende
mengde informasjon. Smith mfl. (2005) deler opp velgerene og sier at
de kan ha utilitaristiske mål (det beste valget for flest mulige) eller
hedonistiske mål (det valget som oppnår mest nytelse). Smith mfl. (2005)
foreslår at personer med utilitaristiske mål for et valg, bruker det oppfattede
nivået av ekspertise hos anbefaleren som en måte å bedømme anbefalerens
troverdighet, mens personer med hedonistiske mål for valget vil bruke
den oppfattede relasjonen til anbefaleren som en måte bedømme anbefalerens
troverdighet. Etter å ha gjennomført studien fant Smith mfl. (2005) derimot
ut at den oppfattede relasjonen til anbefaleren hadde like mye innflytelse i
både utilitaristiske og hedonistiske valgsituasjoner.
Vi har sett at det er mange kriterier man kan ta stilling til når man
skal velge et digitalt verktøy: Pris, felleskap, kompatibilitet, funksjonalitet,
enkelhet i bruk, utseende, ambisjonsnivå og hvorvidt det digitale verktøyet
åpner for mer avansert bruk etterhvert som man får mer erfaring. Vi tror
at det er mulig å summere og lage en individuell helhetsvurdering av
forskjellene på disse kriteriene i et digitalt verktøy, men siden hvert av
kriteriene vektlegges forskjellig fra person til person kan en slik prosess
kreve mye kognitive ressurser. For å spare på de kognitive ressursene
kan en person heller vurdere de forskjellige digitale verktøyene ut ifra et
fåtall kriterier, som for eksempel pris og utseende, men vi oppfatter det
slik at kriteriene enkeltvis sier lite om karakteren til de andre kriteriene.
En høyere pris betyr ikke nødvendigvis at det digitale verktøyet har flere
funksjoner, og et pent utseende betyr ikke nødvendigvis at det digitale
verktøyet er enkelt å bruke. Vi mener derfor at den mest effektive måten
å vurdere et digitalt verktøy er å se på og følge det andre brukere
av det digitale verktøyet sier. Kommentarer og anbefalinger fra andre
brukere kan i større grad summere og fange forskjellene i kriteriene til
de digitale verktøyene. Ved å sammenligne disse allerede tilgjengelige
anbefalingene, disse helhetsvurderingene av de forskjellige kriteriene,
istedenfor å gjøre utregningen selv, kan man spare kognitive ressurser
samtidig som grunnlaget for valget er sterkt. Vi tror også at anbefalingene
fra andre brukere ikke trenger vise til hvilke kriterier de inkluderer i
vurderingen sin for at den skal oppfattes som helhetlig, vi tror at helheten i
vurderingen ligger implisitt. Noen ganger holder det bare med å si at man
liker noe, så kan mottakeren vurdere avsenderens kredibilitet, hvor den
oppfattende relasjonen til anbefaleren har mest å si (Smith mfl., 2005).
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9.3

Enkelt og puslete

I seksjon 4.2. Enkelhet, s. 42 viser vi til eksisterende litteratur og beskriver
hva enkelhet er, og hvordan man kan oppnå enkelhet i et design. Seksjonen
innleder med å forklare at vi hovedsakelig kommer til å referere til enkelhet
som en egenskap som sier noe om hvor enkelt noe er å bruke og hvor
enkelt noe ser ut, ikke den mer negative betydningen som at noe er
enkelt og ”puslete”. I oppgaven fulgte vi dette og omtalte enkelhet som
en utelukkende positiv egenskap. I denne seksjonen vil vi se tilbake på
denne innledningen og beskrive hvordan det ikke alltid er mulig å forenkle
noe, hvordan man ikke alltid ønsker enkelhet og hvordan enkelhet i noen
tilfeller kan oppleves som negativt.
I artikkelen ”Can a Usable Interface Save Us from a Complicated Tax
System?” følger Hauge-Nilsen og Tandberg (2018) overgangen til et nytt
grensesnitt for utfylling og innlevering av skattekort i Norge. De innleder
artikkelen med å beskrive målene Skatteetaten ønsker å oppnå med det
nye designet: Det nye grensesnittet skal gjøre det enklere å sende inn
skattekort, det skal gjøre det enklere for skattebetalere å forstå hvilke
effekter endringer i privat økonomi har å si for skatt og det skal generere
færre forespørsler til Skatteetatens kundeservice. Studien besto av å gi et
antall brukere tilgang til det nye grensesnittet og følge dem opp med et
spørreskjema. Brukerne synes det nye grensesnittet var enklere å navigere
i, men antallet forespørsler til Skatteetatens kundeservice gikk ikke ned.
Hauge-Nilsen og Tandberg (2018) fant ut at de ansatte i kundeservice
likevel rapporterte at forespørslene de fikk inn endret seg fra å handle om å
hjelpe brukeren med å navigere i grensesnittet, til mer komplekse spørsmål
knyttet til skatt. De fant også ut at det ikke er mulig å designe et grensesnitt
som helhetlig tilrettelegger for kompleksitetene i skattesystemet. Vi synes
dette er et godt eksempel som viser hvordan det ikke alltid er mulig
å forenkle noe, der det man prøver å forenkle inneholder så mange
sammensatte deler at det blir utfordrende for et design å presentere dem
på en forståelig og intuitiv måte. Dette passer også med Maeda (2006) sin
niende lov om feiling: Det er ikke alt som kan forenkles. Noen ting må være
komplekst.
Vi tror også at det er mulig å designe noe slik at det oppleves som
for enkelt og fordummende. Der designet til et digitalt verktøy prøver
å dekke behovene til en større målgruppe ved å gi opplæring i enkle
funksjoner, kan en bruker oppleve designet som nedlatende og irriterende.
En annen bruker med utvidet kunnskap rundt oppgaveområdet kan også
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oppfatte det digitale verktøyet som for enkelt og ikke egnet til å utføre
oppgaven brukeren har sett seg ut. Vi tror også at et design kan oppleves
som fordummende hvis det har forenklet elementer som ikke passer med
brukerens utfordringer. Her mener vi det er viktig med designprinsippet
”discoverability” beskrevet av Norman (2013). Dette designprinsippet går
ut på at designet burde tilrettelegge for friksjonsfri utforskning av hvordan
designet fungerer og hva det gjør. Vi tror at et design kan gi informasjon
til brukeren om hvordan det fungerer, så lenge denne informasjonen ikke
hindrer brukeren i å utforske designet på egenhånd. Hjelp kan være tilstede
uten at det oppleves som fordummende, så lenge hjelpen ikke hjelper til før
brukeren ønsker det. Vi tror at denne balansen passer til både målorienterte
og erfaringsorienterte brukere som beskrevet av Nadkarni og Gupta (2007),
hvor et digitalt verktøy både burde være åpent nok til at alle funksjonene
er tilgjengelige samtidig som det veileder brukeren der brukeren føler det
er nødvendig.
Vi tror også at et digitalt verktøy kan gi et uriktig inntrykk av
enkelhet, noe som gjør det mer utfordrende for en bruker å feilsøke
problemer når de først oppstår. Et eksempel på dette kan være en
skylagringstjeneste som Dropbox, iCloud, Google Drive eller Microsoft
OneDrive. Disse gir inntrykk av være enkle lagringsplattformer der alle
opplastede filer synkroniseres over brukerens enheter. Selv synes vi at
de oppleves som enkle å bruke, men når problemer først oppstår merker
man at forståelsen for hvordan alle de forskjellige delene spiller sammen
ikke passer med det egentlige systemet. Vi opplevde et eksempel der vi
hadde en fil i skylagringstjeneste som var delt med flere brukere. Denne
ble en dag slettet, og vi måtte undersøke historikken til mappen filen
lå i. Vi fant omsider den ”skyldige”, men det var tilsynelatende ingen
måte å gjenopprette den tapte filen. Vi fant til slutt filen i den lokale
papirkurven til en vilkårlig bruker som filen var delt med. Enkelheten i
det digitale verktøyet (skylagringstjenesten) ga oss følelsen av full kontroll,
men da et problem først oppsto opplevde vi hvordan enkelheten hadde
villedet vår forståelse av den bakenforliggende kompleksiteten. Dette ser
vi på som et eksempel der enkelhet, selv med gode intensjoner, kan
oppleves som negativt. Spesielt for digitale verktøy ligger det nesten alltid
en grunnleggende kompleksitet i datamaskinen som kjører det digitale
verktøyet. Her mener vi at designet til det digitale verktøyet heller burde
erkjenne og gi brukeren en forståelse av denne kompleksiteten, heller enn
å skjule den og eventuelt føre brukeren bak lyset.
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9.4

Designforslag og designprinsipper

I denne seksjonen vil vi se på og diskutere hvordan designprinsippene beskrevet av Norman (2013) og Preece mfl. (2015) i seksjon 3.2.
Designprinsipper, s. 20 blir brukt i designforslaget vårt som presentert i kapittel 8. Designforslag, s. 115. Det kan sees i sin helhet i vedlegg E.

9.4.1

Discoverability

Discoverability handler om at designet skal tilrettelegge for å bli utforsket,
slik at brukeren kan finne ut av hva designet gjør og hvordan det er å
bruke (Norman, 2013). I designforslaget vårt har vi forsøkt å tilrettelegge
for discoverability ved å arrangere informasjon i designforslaget vertikalt
slik at brukeren bare trenger å ”scrolle” nedover for å se mer av siden. Hvis
brukeren holder musepekeren sin over spesifikke illustrasjoner, endrer
illustrasjonene seg for å indikere at de kan klikkes på (se figur 9.1 på
neste side). ”Om oss” siden ligger også skjult frem til brukeren klikker på
illustrasjonene av forfatterne på forsiden (se figur 9.1a på neste side). Vi
tror endringene i illustrasjonene og det å finne ”Om oss” siden kan fungere
som en belønning til en utforskende bruker. Vi tror også den ”skjulte” ”Om
oss” siden kan bidra til at brukere som først finner den, er mer motivert til
å lese den.

9.4.2

Affordances og signifiers

Affordances er mulighetene man kan gjøre med en ting, mens signifiers
tydeliggjør hvordan man kan nå disse mulighetene. I designforslaget
har vi benyttet oss av tegnede piler og tekst for å gjøre det tydeligere
hvilke elementer man kan interagere med, og hva de gjør. På forsiden
av designforslaget har vi inkludert en pil som peker nedover på siden.
Denne er ment for å vise brukeren at det finnes mer informasjon lenger
ned på siden. Tilbakeknappene bruker også piler og tekst for å hinte
brukeren til å de kan klikkes på. På siden ”3D-modellering og printing”
viser vi en illustrasjon som fører brukeren direkte til programanbefalingene
våre. For å gjøre det tydeligere at denne kan klikkes på har vi gitt
illustrasjonen en snakkeboble som sier ”Psst! Trykk på meg for å hoppe rett
til programmene vi anbefaler!”. Nederst på ”3D-modellering og printing”
siden viser designforslaget en illustrasjon av en heis, hvor brukeren kan
klikke på heisens opp-knapp for å bli ført til toppen av siden igjen. For å
gjøre det tydeligere for brukeren hva denne illustrasjonen gjør, bruker vi
en pil som peker på opp-knappen og teksten: ”Trykk her for å ta heisen
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(a) Illustrasjonene som fører brukeren til ”Om oss” siden.

(b) Illustrasjon som fører brukeren direkte til programmene
vi anbefaler.

(c) Illustrasjon som fører brukeren til toppen av nettsiden hvis
brukeren klikker på opp-knappen.

Figur 9.1: Viser hvordan de klikkbare illustrasjonene i designforslaget
endrer seg hvis brukeren holder musepekeren over dem.
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til toppen av siden!”. Her antar vi også at konseptet ”heis” er kjent for
brukeren, hvor vi ønsker at den skal signalisere en vertikal forflytning. Vi
tror disse elementene kan hjelpe brukeren med å forstå hva designforslaget
kan gjøre, samtidig som vi tror at det kan være litt forvirrende for brukeren
når noen av illustrasjonene kan klikkes på, og andre ikke.

9.4.3

Mapping

Mapping handler om hvordan kontrollelementer er plassert i forhold til det
de kontrollerer. I designforslaget sender hvert kontrollelement brukeren
til et nytt sted, enten til en annen side, eller et annet sted på samme
side som kontrollelementet. De eneste følgende av å interagere med
et kontrollelement blir derfor en endring i hva man ser. Det er viktig
at brukeren forstår hva en knapp fører til, men i designforslaget vårt
tror vi at interaksjonen med lenkene og knappene passer bedre under
designprinsippene affordances og signifiers. Siden mye av resultatet av
interaksjon med et program- eller nettsidedesign kan foregå og utspille seg
på en to-dimensjonal skjerm, vil forholdet mellom kontrollelementene og
det som kontrolleres i stor grad skje på samme sted.
Vi tror likevel at designprinsippet mapping er mer tilstede i et program
eller en nettside som krever mer interaksjon med brukeren for at verdien
til programmet eller nettsiden skal vise seg. Et eksempel på dette kan være
en nettside med et digitalt skjema som brukeren kan fylle ut. Hvis dette
digitale skjemaet for eksempel har en knapp som sletter innholdet til et av
tekstfeltene, burde denne knappen plasseres i nærheten av det tekstfeltet
knappen påvirker.

9.4.4

Feedback

Feedback handler om at en ting burde gi en umiddelbar tilbakemelding
til brukeren etter at den har blitt interagert med, for å fortelle brukeren
at interaksjonen har blitt mottatt og at den prosesseres. Vi har brukt
dette designprinsippet i designforslaget ved å gjøre slik at utseendet
til et element som kan interageres med endres hvis brukeren beveger
musepekeren over elementet (som illustrasjonene og lenkene beskrevet i
seksjon 9.4.1. Discoverability, s. 132) og ved at vi endrer det brukeren ser når
disse elementene klikkes på.
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9.4.5

Constraints

Constraints handler om at designet, gjennom begrensninger, skal bli mer
oversiktlig og skape et tydeligere handlingsrom. I designforslaget vårt ser
vi ikke at dette designprinsippet blir brukt, da det heller åpner for at
brukeren kan utforske hele innholdet slik de vil. I designforslaget viste
vi likevel lenker til flere oppgaveområder på forsiden som ikke førte til
en ny side, ettersom de ikke var ferdig utviklet. Her kunne vi benyttet
oss av designprinsippet constraints og for eksempel fargelagt de uferdige
sidene som grå, inkludert mer informasjon og tatt bort linjen som viste
seg hvis en brukeren holdt musepekeren over en lenkene (se figur 9.2). Vi
valgte likevel å ikke benytte oss av constraints og fargelegge lenkene til
oppgaveområdene grå, fordi vi ønsket å teste et mer fullstendig utseende i
brukertestene. Siden vi satt sammen med deltakerne kunne vi også fortelle
dem at lenkene ikke fungerte.

9.4.6

Consistency

Consistency handler om at designet burde holde seg konsistent, først
og fremst i forhold til seg selv, men også i forhold til andre design. I
designforslaget vårt har vi plassert tilbakeknappene øverst til venstre slik
at brukeren alltid kan vite hvor de skal lete for å finne dem. Det at
tilbakeknappen er plassert øverst til venstre holder seg også konsistent
med det stedet man finner tilbakeknappen i nettlesere som Mozilla Firefox,
Google Chrome, Safari og Microsoft Edge. Designforslaget vårt bruker
også designprinsippet consistency i måten det strukturerer teksten, der
titler, innrykk, skrifttype, og paragrafer konsistent følger samme stil.
Illustrasjonene av forfatterne følger også samme utseende, og dukker opp
regelmessig for å minne brukeren på at det er personer som har skrevet
Sjekk ut det vi har skrevet litt om:

Sjekk ut det vi har skrevet litt om:

Musikkproduksjon og lydredigering

Musikkproduksjon og lydredigering

3D-modellering og printing

3D-modellering og printing

Foto- og bilderedigering

Foto- og bilderedigering

Illustrasjon og tegning

Illustrasjon og tegning

Videoredigering

Videoredigering

(a) Uten begrensninger

(tilgjengelig 15. juni 2020)

(tilgjengelig 28. juni 2020)

(tilgjengelig 15. august 2020)

(tilgjengelig 1. september. 2020)

(b) Med begrensninger

Figur 9.2: Viser hvordan vi kunne ha benyttet oss av desingprinsippet i
designforslag 3 constraints til å vise hvilke lenker som fungerer og hvilke
som ikke fungerer.
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teksten. Det forekommer likevel noen unntak til dette, som lenkene til
oppgaveområdene, tittelen på forsiden og noen av de ”håndskrevne”
tekstelementene. Det er heller ikke alle illustrasjonene som er klikkbare,
noe vi tror kan skape litt forvirring hos brukeren.
Oppsummert tror vi at designprinsippet consistency er viktig for å
oppnå en behagelig brukeropplevelse, men vi tror også at det er viktig
å balansere det med små uforutsigbarheter slik at designet ikke oppleves
som kjedelig.

9.4.7

Conceptual models

Conceptual models beskriver mentale modeller som oppstår når personer
danner seg en egen forståelse av hvordan noe fungerer. Disse brukes til å
beskrive hvordan et design kan oppleves forskjellig fra en designer og en
bruker. I brukertestene så vi at deltakerne blant annet oppfattet designforslaget som søtt. Dette var en egenskap vi ikke hensiktsmessig designet for,
men som vi nå tror kan være en god måte å styre forventningene til det
tekstlige språket. Vi ser nå at vår konseptuelle modell ikke hadde passet
med deltakerens hvis designforslaget for eksempel hadde benyttet seg av
koselige illustrasjoner samtidig som teksten brukte et teknisk tungt språk.
Vi har også prøvd å strukturere teksten på siden ”3D-modellering og printing” til å ligne noe man kunne funnet i en blogg eller nettavis, fordi vi tror
den konseptuelle modellen til brukeren forventer dette.

9.4.8

Designprinsipper, iterasjoner og eksisterende løsninger

I utviklingen av de forskjellige designforslagene har vi benyttet oss av
designprinsippene beskrevet av Norman (2013) og Preece mfl. (2015). Det
endelige designforslaget vårt har også endret seg gjennom de forskjellige
iterasjonene, og trekker inspirasjon fra de allerede eksisterende løsningene
som beskrevet i seksjon 2.3. Inspirasjon og eksisterende løsninger, s. 10.
Designforslag 1a, 1b, og 2 hentet mye inspirasjon fra eksisterende
løsninger som Apple App Store/Google Play, AlternativeTo, Prisjakt,
SmallPDF og Ninite. Her ønsket vi at de forskjellige oppgaveområdene
skulle presenteres som store knapper på forsiden, likt som SmallPDF, og at
oversikten med de forskjellige digitale verktøyene skulle listes opp på en
lignende måte som på nettsiden AlternativeTo. Prisjakt minnet oss på hvor
viktig det var å kunne sammenligne på pris, og Apple App Store/Google
Play ga oss en idé over hvilke elementer som burde vises i oversikten
av hvert digitale verktøy. I brukertestene til designforslag 1a og 1b så
vi hvordan deltakerne ønsket seg flere muligheter til å tilpasse hvilke
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forslag som kom opp. Vi la til flere sortering- og filtreringsmuligheter
i designforslag 2, men forsto i brukertestene at anbefalinger fra venner
også hadde stor effekt. Dette ledet oss omsider til designforslag 3 der
vi gikk bort fra den mer objektive fremstillingen av forslag til digitale
verktøy, og fokuserte på å presentere subjektivt gode alternativer, hvor
designet ønsket å fremstå som tillitvekkende, troverdig og personlig. Vi
ser at designprinsippene med sine mer generelle retningslinjer bare fører
oss så langt på veien til enkelhet. Selv om designprinsippene tilrettelegger
for et tilsynelatende enkelt design, er det viktig å teste designforslaget med
brukerne for å forstå hvordan det oppleves i bruk. Dette passer også med
det Joshi (2015) sier i sin studie der han ser på opplevd enkelhet.

9.4.9

Designforslaget som en fungerende nettside

Designforslaget vårt er ment til å fungere som en nettside, men slik den
står nå er det kun en fungerende prototype satt sammen i illustrasjonog designprogrammet Figma. Vi ser for oss at designforslaget enkelt kan
skrives om til en fungerende nettside, og at det kunne fungert som et
prosjekt drevet av oss eller en ideell organisasjon. Vi mener også at det er
viktig at driften av nettsiden motiveres av å hjelpe andre, uten et ønske
om å tjene noe på programmene den anbefaler. Dette tror vi kan gjøre
at nettsiden oppleves som mer troverdig. Hvis nettsiden eventuelt hadde
blitt drevet av flere personer, ville det vært nødvendig å presentere disse
personene slik forfatterne av designforslaget blir presentert i dag, eller
eventuelt erstattet dem med en maskott slik at nettsiden kan fortsette å
fremstå som personlig. Vi forestiller oss at nettsiden hovedsakelig holder
seg på norsk, men at den kan skrives om til engelsk etter interesse. Vi synes
det hadde vært interessant å publisere designforslaget som en nettside
og åpne den for besøk. På denne måten kunne vi forhåpentligvis fått
tilbakemeldinger på hvordan den fungerte i faktiske brukssituasjoner.

9.5

Refleksjon

I denne seksjonen vil vi se tilbake på gjennomførelsen av oppgaven. Her vil
vi diskutere hvor generaliserbare funnene våre er og våre metodiske valg.

9.5.1

Generaliserbarhet

I datainnsamlingen involverte vi ti deltakerne spredt ut over de forskjellige datainnsamlingsmetodene våre. Deltakerne besto hovedsakelig av personer med høy teknisk kompetanse. Målet for denne studien var ikke å
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produsere generaliserbare resultater, men heller kunne presentere funnene
våre i den konteksten og med de deltakerne vi hadde. Siden vi i denne studien ønsket å undersøke hvordan design kan bidra til en enklere valgprosess av digitale verktøy, utviklet vi også et designforslag der vi var opptatt
av å samle innspill som kunne være med på forme det endelige designforslaget. Vi håper dette designforslaget også kan fungere som inspirasjon til
fremtidige design. Selv om vi ikke hadde et mål om å produsere generaliserbare resultater, hadde det likevel vært interessant å involvere flere deltakere. Vi tror at flere deltakere med større forskjeller i teknisk kompetanse
kunne gitt oss flere verdifulle tilbakemeldinger på de designforslagene vi
utviklet, og eventuelle andre designforslag.

9.5.2

Metodiske valg

I oppgaven benyttet vi oss av metodologien UCD og metoder som deltakende observasjon, semi-strukturerte intervjuer, kontekstuelle oppgaver
og brukertester. I denne seksjonen vil vi reflektere over bruken av UCD og
gjennomførelsen av de forskjellige metodene.
I denne oppgaven har vi benyttet oss av forskningsmetologien UCD
der vi ønsket å utvikle et designforslag med brukeren av designet som
hovedfokus. Her tror vi at oppgaven vår kunne dratt fordel av en tydeligere
definert målgruppe, slik at undersøkelsene og funnene bedre samsvarte
med én brukergruppe. Vår ideelle målgruppe hadde vært brukere som var
i en prosess hvor de skulle velge et digitalt verktøy. Siden det kan være
utfordrende å definere når denne prosessen starter og slutter, endte vi med
å velge ut deltakere etter et beleilighetsutvalg, som beskrevet i seksjon
5.2. Forskningsmetodologi, s. 54, og benyttet oss av kontekstuelle oppgaver
og brukertester for å se deltakernes valgprosess. I ettertid ser vi at den
mindre definerte målgruppen vår kan ha bidratt til den store endringen
fra designforslag 1a, 1b og 2 til designforslag 3.
Innledningsvis i prosessen benyttet vi oss av deltakende observasjon
og semi-strukturerte intervjuer. Vi brukte disse metodene som et startpunkt
der vi opprinnelig ønsket å undersøke bruk av digitale verktøy og enkelhet.
Selv om disse metodene ikke direkte undersøkte det forskningsspørsmålet
oppgaven har nå, dannet de en verdifull bakgrunn for oppgaven. Vi tror
at denne innledende bruken av metodene var nødvendig for å finne ut at
selve valget av digitale verktøy kunne oppleves som utfordrende.
De kontekstuelle oppgavene har vi utviklet selv og er som nevnt i
seksjon 5.4.3. Kontekstuelle oppgaver, s. 58 inspirert av metoden ”contextual
inquiry” beskrevet av Preece mfl. (2015). Vi har i ettertid sett at Smith
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mfl. (2005) har benyttet seg av en lignende metode der de kaller det
”choice scenarios”. Her brukte de ”choice scenarios” for å se hvordan
deltakerne valgte restauranter på nett gitt en fiktiv kontekst. Likt som
”choice scenarios” brukte våre kontekstuelle oppgaver fiktive kontekster,
men vi fokuserte på valg av digitale verktøy ment for kreative oppgaver. I
fremgangsmåten deltakerne benyttet seg av så vi at brukerne ikke prøvde
å finne et digitalt verktøy på egenhånd hvis de fortalte at de ville benyttet
seg av kjennskapen til noen med kunnskap. Det kan være fordi deltakerne
med god grunn oppfattet oppgaven som fullført. Vi så også at ingen av
deltakerne ønsket å benytte seg av kjennskapen til noen med kunnskap
etter at de hadde begynt letingen etter et digitalt verktøy på egenhånd. Her
tror vi i hovedsak at deltakerne forsto at de var i en testsituasjon der de
følte at de løste oppgaven enten ved å ville kontakte en venn, eller ved å
lete selv, og at disse ikke kunne brukes om hverandre. I de kontekstuelle
oppgavene våre så vi også at deltakerne involverte seg i konteksten med
tre forskjellige grader av innlevelse: Deltakerne kunne enten se seg selv
som personen i konteksten, personen som tester, eller som personen de
egentlig er hvis de skulle valgt på ekte. Vi tror dette kan ha hatt noe å si på
hvilken fremgangsmåte de benyttet seg av for å velge et digitalt verktøy,
og hvilket digitalt verktøy de endte med å velge. Her tror vi det kunne
vært interessant å se på hvordan deltakerne ville valgt digitale verktøy i en
kontekst og et oppgaveområde deltakerne selv så på som reelt. Vi tror også
at deltakerne kan ha følt på et tidspress der de tenkte at de måtte finne et
digitalt verktøy raskt. Her tror vi en klarere beskrivelse av hvor lang tid
vi forventet at de brukte på hver oppgave kunne endret fremgangsmåten
deres, men i vårt tilfelle ønsket vi å legge så få begrensninger som mulig
i håp om at fremgangsmåten de viste oss reflekterte en fremgangsmåte de
ville benyttet seg av uten oss tilstede.
I seksjon 7.1.4. Konkrete kriterier, s. 106 fant vi også at flere av deltakerne
ønsket å velge digitale verktøy etter kriteriene bransjestandard og fellesskap. En mulig forklaring på den hyppige forkomsten av ønsket etter en
bransjestandard kan ligge i det Thompson og Norton (2011) forteller om
rollen sosiale aspekter har i valg av produkter. I vår undersøkelse kan det
hende at deltakerne våre søkte og valgte et digitalt verktøy som fikk dem
til å fremstå som mer teknisk kompetente.
Vi synes brukertestene av designforslagene ga oss verdifulle tilbakemeldinger som bidro til endringer av designet over tre iterasjoner. Vi tror
likevel at det hadde vært fordelaktig å teste designforslagene med flere deltakere, spesielt designforslag 2 som bare ble testet med to deltakere. Vi tror

139

også at metoden ”think-aloud” der brukerne tenker høyt kan oppleves som
krevende for deltakerne (Preece mfl., 2015), når de samtidig skal orientere
seg i et nytt design. Som nevnt i seksjon 5.4.5. Brukertesting, s. 60 ble brukertestene av designforslag 3 gjennomført over videokonferansetjenesten
Microsoft Teams på grunn av viruset COVID-19. Her fikk deltakerne tilgang på en nettversjon av designforslag 3 slik at de kunne teste det hjemme
hos seg selv. Vi synes denne løsningen fungerte bra, da det at deltakeren må
sitte alene og teste designforslaget uten oss tilstede i samme rom kan skape
en brukssituasjon som er mer lik en faktisk bruksituasjon. Vi opplevde også
at samtalene vi hadde med deltakerne over nett hadde færre avsporinger,
hvor deltakerne i større grad fokuserte på oppgavene og spørsmålene vi
stilte dem.
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Kapittel 10

Konklusjon
I denne oppgaven har vi undersøkt hvordan man velger et digitalt verktøy
og hvordan design kan bidra til en enklere valgprosess. Vi har også
utviklet et designforslag over tre iterasjoner basert på datainnsamling
fra deltakerne som var med i denne oppgaven. I dette kapittelet vil vi
komme med en konklusjon på forskningsspørsmålet vårt og avslutningsvis
presentere det vi ser på som spennende områder for videre forskning.

10.1

Hvordan velger man et digitalt verktøy?

I denne oppgaven har vi undersøkt hvordan personer velger et digitalt
verktøy ved å se på eksisterende litteratur og involvere deltakere i
datainnsamlingsmetoder som deltagende observasjon, semi-strukturerte
intervjuer, kontekstuelle oppgaver og brukertester av designforslagene. Vi
fant at deltakerne benyttet seg av en fremgangsmåte bestående av tre faser:
Velge et digitalt verktøy deltakerne kjente til fra før, basere valget sitt på
anbefalinger fra andre, og søke etter mer informasjon på egenhånd. Da
deltakerne søkte etter mer informasjon på internett, så vi at de la forskjellig
vekt på om det var tilstrekkelig med en oppsummerende oversikt over de
forskjellige digitale verktøyene, eller om de ønsket å bedømme det digitale
verktøyet ut ifra utseendet på nettsiden til det digitale verktøyet. Vi fant
også at et godt valg passer til konteksten og omfanget til oppgaven, og
at kriteriene pris, anbefalinger fra andre, bransjestandard og felleskap er
viktige for hvilket digitalt verktøy som blir valgt. Vi fant at rollene kjøper
og bruker ikke er like fremtredende i valg av digitale verktøy som i valg av
andre produkter. Dette fant vi gjennom at deltakerne våre ikke oppfattet
forskjellene i funksjonaliteten til de digitale verktøyene som fremtredende
nok til at de kun baserte valget sitt på mengden funksjonalitet. Vi så også
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at deltakerne våre ønsket å velge et digitalt verktøy som passet bra med
både funksjonalitet og enkelhet i bruk. Deltakerne hadde heller ikke like
stor kunnskap om hva de forskjellige funksjonene i de digitale verktøyene
gjorde, som de kanskje hadde hatt i valg av andre produkter som de var
mer kjent med. Det at valget og bruken av et digitalt verktøy ofte skjer på
samme grensesnitt og nært i tid, mener vi også kan ha noe å si på hvordan
rollene kjøper og bruker ikke er like synlig. Vi ser også at flere digitale
verktøy enten er gratis, eller kan fås som en gratis prøveversjon. Vi mener
dette kan gjøre det vanskeligere for kjøperrollen å eksistere.
Vi styrker også verdien av anbefalinger fra andre ved å vise til det
deltakerne våre sa. Vi mener at det å se til andres anbefalinger er en effektiv
måte å vurdere digitale verktøy.

10.2

Hvordan kan design bidra til en enklere
valgprosess?

I denne oppgaven har vi utviklet et designforslag gjennom tre iterasjoner
og involvert deltakere i brukertester for å undersøke hvordan design kan
bidra til en enklere valgprosess. Vi fant at det er viktig at designet enten
støtter én valgkontekst, hvor vi har funnet to som vi har valgt å kalle
for erfaringsorienterte og målorienterte kontekster, eller gjør det mulig for
brukeren å endre designet etter den konteksten de er i når de skal velge
et digitalt verktøy. Dette kan gjøres ved å gi brukeren muligheten til å
filtrere eller sortere forslagene som kommer opp. Siden pris og anbefalinger
fra andre er kriterier vi fant at en bruker velger etter, er det viktig at et
design også viser disse elementene når det foreslår alternativer til digitale
verktøy. Vi fant også at det er viktig at designet inkluderer elementer som
en markering på hvor vanskelig et digitalt verktøy er og filtrering- og
sorteringsmuligheter slik at brukeren kan tilpasse hvilke forslag som vises.
Gjennom datainnsamlingen vår fant vi også at det er viktig at designet viser
en oversikt over de forskjellige forslagene, slik at brukeren slipper å klikke
seg inn på alle de forskjellige forslagene for å få mer informasjon. Her burde
man også inkludere bilder av grensesnittene til de digitale verktøyene slik
at brukeren lettere kan sammenligne og kjenne igjen digitale verktøy de har
brukt før. Dette er alle elementer vi prøvd å implementere i det endelige
designforslaget vårt.
Vi ble også gjort oppmerksomme på hvordan det tekstlige språket
hadde en betydning for hvordan deltakerne oppfattet forslagene til digitale
verktøy som designforslaget vårt kom med. Her så vi at et tillitvekkende,
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troverdig og personlig språk kan fremstå som mer autentisk, men at det
kan gå på bekostning av tekstens faglige tyngde.
Vi har også funnet at det ikke alltid er mulig å forenkle noe, at man
ikke alltid ønsker enkelhet og at enkelhet i noen tilfeller kan oppleves
som negativt. Vi har også sett på hvordan designprinsippene passer med
designforslaget vårt og hvordan de tilrettelegger for et enkelt design. Her
ser vi at designprinsippene bare kan ta oss et stykke på veien til enkelhet,
og at det er viktig å teste designforslaget med brukerne for å forstå hvordan
det oppleves i bruk.

10.3

Veien videre

I denne oppgaven har involvert ti deltakere som hovedsakelig besto av
personer med høy teknisk kompetanse. Vi tror det kunne vært interessant
å involvere flere deltakere med større forskjeller i teknisk kompetanse.
Det hadde også vært interessant å teste flere kontekstuelle oppgaver og
følge deltakerne over en lengre tidsperiode. I seksjon 7.3. Funnene i et
større perspektiv, s. 113 beskriver vi hvordan vi tror at fremgangsmåten
deltakerne brukte for å velge et digitalt verktøy også kan brukes til å
beskrive fremgangsmåten brukt for andre valg. Vi synes det hadde vært
spennende å undersøke andre valgsituasjoner enn valg av digitale verktøy,
og se om fremgangsmåten, slik den er beskrevet i denne oppgaven, også
viser seg der. Det hadde også vært interessant å teste designforslaget videre
for å se på hvordan det hadde fungert som en faktisk nettside, og hvordan
videre iterasjoner av designforslaget kunne utviklet den.
Mange av verktøyene vi bruker i dag er digitale, og vi tror fortsatt at
mennesker og verktøy går hånd i hånd. Vi mener utviklingen, bruken og
utvalget av digitale verktøy stadig øker i kompleksitet, og det å fokusere på
selve valgprosessen har vært en måte for oss å undersøke et mer konkret
område innenfor denne mengden av sammenkoblede deler. Selv om vi tror
at mennesker og verktøy går hånd i hånd, hvor verktøyene kan utvide
menneskets arsenal av egenskaper, tror vi at den økende kompleksiteten i
verktøyene vi bruker også kan oppleves som negativt. For videre forskning
hadde det vært interessant å se på hvordan denne kompleksiteten utvikler
seg, hvorvidt mengden og bruken av digitale verktøy oppleves som
verdifull, og videre undersøker hvordan det å velge et digitalt verktøy kan
oppleves som et enkelt valg.

143

Bibliografi
Bratteteig, T. & Verne, G. (2016). Old Habits as a Resource for Design: On
Learning and Un-learning Bodily Knowledge. International Journal On
Advances in Intelligent Systems, 9(3), 496–506.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. doi:10 . 1191 /
1478088706qp063oa
Brown, C. L. & Carpenter, G. S. (2000). Why Is the Trivial Important?
A Reasons-Based Account For the Effects of Trivial Attributes on
Choice. Journal of Consumer Research, 26(4), 372–385. doi:10 . 1086 /
209569
Buell, R. W. & Norton, M. I. (2011). The labor illusion: How operational
transparency increases perceived value. Management Science, 57(9),
1564–1579. doi:10.1287/mnsc.1110.1376
Crang, M. & Cook, I. (2007a). Doing ethnographies. Los Angeles: SAGE.
Crang, M. & Cook, I. (2007b). Focus Groups. I Doing Ethnographies (s. 90–
103). 1 Oliver’s Yard, 55 City Road, London, England, EC1Y 1SP, United Kingdom: SAGE Publications Ltd. doi:10.4135/9781849208949
Creusen, M. E. H. & Schoormans, J. P. L. (2005). The different roles of
product appearance in consumer choice*. Journal of Product Innovation
Management, 22(1), 63–81. doi:10.1111/j.0737-6782.2005.00103.x
Denman, P., Nachman, L. & Prasad, S. (2016). Designing for "a"user:
Stephen hawking’s UI. I Proceedings of the 14th participatory design
conference on short papers, interactive exhibitions, workshops - PDC
’16 (s. 94–95). The 14th participatory design conference. Aarhus,
Denmark: ACM Press. doi:10.1145/2948076.2948112

145

Diefenbach, S. & Hassenzahl, M. (2011). The dilemma of the hedonic –
appreciated, but hard to justify. Interacting with Computers, 23(5), 461–
472. doi:10.1016/j.intcom.2011.07.002
Eytam, E., Tractinsky, N. & Lowengart, O. (2017). The paradox of simplicity:
Effects of role on the preference and choice of product visual
simplicity level. International Journal of Human-Computer Studies, 105,
43–55. doi:10.1016/j.ijhcs.2017.04.001
Glasser, W. (1998). Choice theory: a new psychology of personal freedom (1st ed).
New York: HarperCollins Publishers.
Goodman, J. K. & Irmak, C. (2013). Having versus consuming: Failure
to estimate usage frequency makes consumers prefer multifeature
products. Journal of Marketing Research, 11.
Hauge-Nilsen, A.-L. & Tandberg, E.-M. (2018). Can a Usable Interface Save
Us from a Complicated Tax System? I Proceedings of the 10th Nordic
Conference on Human-Computer Interaction (s. 868–873). NordiCHI ’18.
event-place: Oslo, Norway. New York, NY, USA: ACM. doi:10.1145/
3240167.3240274
Henry, G. (1990). Practical Sampling. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States of America: SAGE Publications, Inc. doi:10.
4135/9781412985451
Houde, S. & Hill, C. (1997). What do prototypes prototype? I Handbook of
human-computer interaction (s. 367–381). Elsevier.
Jonassen, D. H. (2012). Designing for decision making. Educational Technology Research and Development, 60(2), 341–359. doi:10.1007/s11423-0119230-5
Joshi, S. G. (2015). Designing for Experienced Simplicity. Why Analytic
and Imagined Simplicity Fail in Design of Assistive Technology.
International Journal on Advances in Intelligent Systems, 8(3), 324–338.
Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow (1st ed). New York: Farrar,
Straus og Giroux.
Kaplan, B. & Maxwell, J. (2005). Qualitative Research Methods for Evaluating Computer Information Systems. I Evaluating the Organizational
Impact of Healthcare Information Systems (s. 30–55). Journal Abbrevia-

146

tion: Evaluating the Organizational Impact of Healthcare Information
Systems. doi:10.1007/0-387-30329-4_2
Keinan, A., Kivetz, R. & Netzer, O. (2016). The functional alibi. Journal of the
Association for Consumer Research, 1(4), 479–496. doi:10.1086/688218
Löwgren, J. & Stolterman, E. (2004). Thoughtful interaction design: a design
perspective on information technology. Cambridge, Mass: MIT Press.
Maeda, J. (2006). The laws of simplicity. OCLC: ocm65205172. Cambridge,
Mass: MIT Press.
McCarthy, J. & Wright, P. (2004). Technology as experience. interactions,
11(5), 42. doi:10.1145/1015530.1015549
Mollerup, P. (2015). Simplicity: a matter of design. OCLC: ocn927159553.
Amsterdam: BIS Publishers.
Myers, M. D. (1997). Qualitative Research in Information Systems. MIS
Quarterly, 21(2), 241. doi:10.2307/249422
Myers, M. D. (2013). Qualitative research in business & management (2nd ed).
OCLC: ocn820779892. London: SAGE.
Nadkarni & Gupta. (2007). A task-based model of perceived website
complexity. MIS Quarterly, 31(3), 501. doi:10.2307/25148805
Nielsen, J. (1993). Usability engineering. Boston: Academic Press.
Norman, D. A. (1998). The invisible computer: why good products can fail,
the personal computer is so complex, and information appliances are the
solution. Cambridge, Mass: MIT Press.
Norman, D. A. (2013). The design of everyday things (Revised and expanded
edition). New York, New York: Basic Books.
Picking, R., Grout, V., McGinn, J., Crisp, J. & Grout, H. (2010). Simplicity,
consistency, universality, flexibility and familiarity: The SCUFF principles for developing user interfaces for ambient computer systems.
International Journal of Ambient Computing and Intelligence, 2(3), 40–49.
doi:10.4018/jaci.2010070103
Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2015). Interaction design: beyond humancomputer interaction (Fourth edition). OCLC: 903427599. Chichester:
Wiley.

147

Saffer, D. (2010). Designing for interaction: creating innovative applications and
devices (2nd ed). Voices that matter. OCLC: ocn403417500. Berkeley,
CA: New Riders.
Saito, Y. (2007). The moral dimension of japanese aesthetics. Journal of
Aesthetics and Art Criticism, 65(1), 85–97. doi:10 . 1111 / j . 1540 - 594X .
2007.00240.x
Schleyer, T. K. L., Thyvalikakath, T. P. & Hong, J. (2007). What is usercentered design? The Journal of the American Dental Association, 138(8),
1081–1082. doi:10.14219/jada.archive.2007.0319
Smith, D., Menon, S. & Sivakumar, K. (2005). Online peer and editorial
recommendations, trust, and choice in virtual markets. Journal of
Interactive Marketing, 19(3), 15–37. doi:10.1002/dir.20041
Thaler, R. H. & Sunstein, C. R. (2009). Nudge: improving decisions about health,
wealth, and happiness (Rev. and expanded ed). New York: Penguin
Books.
Thompson, D. V., Hamilton, R. W. & Rust, R. T. (2005). Feature fatigue:
When product capabilities become too much of a good thing. Journal
of Marketing Research, 42(4), 431–442. doi:10.1509/jmkr.2005.42.4.431
Thompson, D. V. & Norton, M. I. (2011). The social utility of feature creep.
Journal of Marketing Research, 48(3), 555–565. doi:10.1509/jmkr.48.3.
555
Walsham, G. (1995 mai). Interpretive case studies in IS research: Nature and
method. European Journal of Information Systems, 4(2), 74–81. doi:10 .
1057/ejis.1995.9
Walsham, G. (2006). Doing interpretive research. European Journal of
Information Systems, 15(3), 320–330. doi:10.1057/palgrave.ejis.3000589
Wroblewski, L. (2006). The Complexity of Simplicity :: UXmatters. Hentet
30. mars 2020, fra https://www.uxmatters.com/mt/archives/2006/
12/the-complexity-of-simplicity.php
Yates, J. F. & Tschirhart, M. D. (2006). Decision-Making Expertise. I
K. A. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich & R. R. Hoffman
(Red.), The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance
(s. 421–438). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/
CBO9780511816796.024

148

Vedlegg

149

Vedlegg A

Samtykkeerklæring

151

Samtykkeerklæring
Vil du delta i forskningsprosjektet
"Enkel bruk av digitale verktøy"?
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke hvordan
datasystemer eller digitale verktøy kan være enkelt å bruke. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene
for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

Formål
Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke forskjellige digitale verktøy, hvordan personer går frem
når de velger å benytte et bestemt verktøy, og hvilken betydning mengden av valgmuligheter har. Vi vil se på
hvordan man kan gjøre prosessen fra valg av digitalt verktøy, til ferdig resultat, så enkel og friksjonsfri som
mulig.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Fordi du er mellom 18 og 65 år gammel, og benytter deg av digitale verktøy i hverdagen.

Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis du velger å delta i prosjektet innebærer dette at du deltar på intervju som varer i ca. 60 minutter. Her vil
det bli tatt lydopptak, som senere transkriberes. Du kan også få spørsmål om du vil delta i testing/evaluering
av et mulig designforslag. Testingen/evalueringen vil ta ca. 60 minutter. Under evalueringen ønsker vi å ta
bilder slik at vi kan se om det er forskjeller på hvordan de forskjellige deltakerne bruker designforslaget.
Bildene kan også bli brukt som dokumentasjon av prosessen. Ansikt og andre personlig identifiserbare
kjennetegn vil bli sladdet slik at du ikke kan bli gjenkjent. Bildene kan bli brukt i masteroppgave innleveringen.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake uten å
oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser
for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det er kun vi studentene (Jakob Lohre
Køhn og Brage Westvik Bråten) som har tilgang til dine personopplysninger og rådata. Navnet og
kontaktopplysningene dine vil vi erstatte med en kode som lagres på egen fysisk navneliste adskilt fra øvrige
data. Ikke anonymisert datamateriale som opptak av intervju vil lagres på en forskningsserver slik at ingen
uvedkommende vil ha tilgang til dataen.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes 30.Juni 2020. D
 ine personopplysninger og opptak vil da slettes fra
forskningsserveren slik at de ikke lengre er tilgjengelig for noen.

Dine rettigheter:
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
å få rettet personopplysninger om deg,
få slettet personopplysninger om deg,
få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine
personopplysninger.
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS
vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
● Institutt for Informatikk ved student Jakob Lohre Køhn (jakobko@ifi.uio.no), student Brage Westvik
Bråten (bragewb@ifi.uio.no) eller veileder Guri Verne (guribv@ifi.uio.no)
● Personvernombudet ved UiO er Maren Magnus Voll. Personvernombudet kan nås via e-post:
personvernombud@uio.no
● NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 58
21 17.

Med vennlig hilsen
Guri Verne
(Forsker/veileder)

Jakob Lohre Køhn
(Student)

Brage Westvik Bråten
(Student)

________________________________________________________________________________________________________________________

Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet "Enkel bruk av digitale verktøy" og har fått anledning til
å stille spørsmål. Jeg samtykker til:
❏ Å delta i intervju
❏ Å delta i evaluering av designforslag
❏ Å bli tatt lydopptak av
❏ Å bli tatt bilder av

________________________________________________________________________________________________________________________
(Signert av prosjektdeltaker, dato)
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Bilderedigering


Kalender


Adobe Photoshop


Google Calendar


Adobe Lightroom


Apple Calendar


Adobe Illustrator


Microsoft Outlook


GIMP


Tick-Tick







Filmredigering


VPN


Adobe Premiere Pro


NordVPN


Adobe After Effects


Private Internet Access


Sony Vegas


ExpressVPN


Final Cut Pro


TunnelBear

iMovie


Hotspot shield


Windows Movie Editor


Mullvad





IPVanish


GoPro Quick


TorGuard






Animasjon

Adobe Flash


Blogging

Blogger


Adobe After Effects


WordPress


Adobe Animate and Mobile Device Packaging 

Adobe Character Animation





Pivot


Teamplanlegging

Trello





Lydredigering


GitKraken

Jira


Ableton


Doodle


Logic

Audacity





VLC


Lydchatprogrammer


Adobe Audition


Skype


Fruity Loops


Discord

Blizzard voice chat





Dokumentbehandling


Steam voice chat


Microsoft Word


Origin voice chat


Google Docs


Facebook Messenger voice chat


Libre Office


Slack



TextEditor

Pages


Videokonferanser


Adobe InDesign



Skype

Facebook Messenger


Noteringsprogrammer


Whereby


Apple notes





Evernote


Presentasjonprogrammer


OneNote


Microsoft Powerpoint


SimpleNote


Apple Keynote


Notion


Google Slides


Google Keep



Prezi




Meldingsprogrammer

For grupper


Spillutvikling

Unity


Slack


YOYO Game Maker Studio 2


Discord


Unreal Engine


Teams


Amazon Lumberyard


For 1:1 interaksjon

Facebook Messenger

Skype

RPG Maker

Filformatkonvertering

Bilder

Adobe Media Encoder

VLC

Dokumenter

Adobe Acrobat Reader

smallpdf.com

Microsoft Word

Google Docs

SumatraPDF

Apple Preview

Video

Quicktime Player

Adobe Encoder

Mpeg Streamclip

Handbreak

Lyd

Audacity

VLC



Mailklienter





Gmail

Apple Mail

Thunderbird

Outlook

Spark


3D-modellering





Google SketchUp

Autodesk Fusion 360

Maya

Blender

Adobe Photoshop

Adobe Fuse

Adobe Dimension


Skylagring





Jottacloud

Dropbox

Drive

Get Sky

Nextcloud

OneDrive

iCloud


Spørreskjema


Google Surveys

Surveymonkey

Typeform

Facebook Embeded survey

Youtube Survey

Nettsidebygging





Rammeverk

Bootstrap

Sass

HTML

CSS

Node.js

React

Angular

Javascript

Visuelle verktøy

Wix

Wordpress

Bootstrap studio

Pingendo

Pinegrow

Adobe Dreamweaver

Adobe Spark

Webflow


Nettsidehosting/domene





One.com

Github

Squarespace

Wix

Webflow

Digital Ocean

Domeneshop.no


Backend





Google Firebase

Amazon Web Services

Azure

Docker

Digital Ocean

Jenkins


UX Design

Adobe XD

Sketch

Figma

Invision

Axure RP 9

Balsamiq



Skjermopptak


QuickTime

OBS

Fraps

nVidia Shadowplay

HyperCam

Blizzard Highlights

Publisering


Regnskap/bedrift administrasjon


Video


Fiken


Youtube


Frilansfinans



Vimeo

LiveLeak


Crowdfunding nettsider


Musikk


Kickstarter


Soundcloud


IndieGoGo


Spotify


Spleis


Band Camp

Bilder





Nettlesere


Flickr


Chrome


500px


Firefox


Unsplash


Safari


Instagram


Microsoft Edge


Imgur


Waterfox


Tegninger


Opera


Deviantart


Vivaldi





Chromium


Nettsider for live streams

Twitch





Password manager


Youtube


Dashlane


Facebook


1Password


Vimeo


Lastpass





Apple Keyring


Verktøy for live streaming


KeePass


OBS


Master Password


xSplit


Google Smart Lock


Wirecast


Keeper



Streamlabs OBS

nVidia Shadowplay


Addons til nettlesere (utvalgte)





uBlock Origin


Filmstreaming


Facebook Container (Firefox)


Viaplay


Zotero


Netflix


Passord Manager



HBO

Apple TV+


Addons til nettsider


Disney +


Reddit Enhancement Suite


TV2 Sumo




NRK


Reklamering


Get

Prime Video

iTunes store (leie og kjøp av film) 


Mailmarkedsføring

MailChimp

Nettreklame


C More


Facebook Ads


Hulu


Google Ads





Youtube Ads


Musikkstreaming

Spotify

Tidal

Apple Music

Amazon Music

Google Music

Youtube music

Soundcloud




Better Twitch TV


Dplay


Nettaviser

