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Ting vi lager



INNHOLD

Innsikt 

Hvem skal du snakke med? 

Hvor mange skal du snakke med? 

Hvordan skal du snakke med folk? 



Innsikt





Forteller deg ikke  
hvor vanlig noe er.



Gir svar man aldri får i 
kvantitative undersøkelser.



følelser, forutsetninger, kultur, 
forutinntatthet,  

erfaringer, kontekst 



Mennesket er den svakeste og 
sterkeste delen av et system



Hvem skal du  
snakke med?



De som setter krav til oss



Krevende brukere



De nye 

De erfarne 

De late 

De utålmodige 

De nøyaktige 

De slurvete

Hvem skal du intervjue?

Digitalt modne 

De analoge 

De usikre 

Høyt i hierarki 

Lavt i hierarki 

Osv



Klarer du finne disse?

Vurderte men unnlot? 

Sluttet? 



Hvor mange skal du 
snakke med?
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Hvordan skal du  
snakke med folk?



Spør om det du ikke vet du lurer på



Unngå falske positive svar



1. Uformell intro + 
Kontekstspørsmål 

2. Emnespesifikke 
spørsmål  

- Åpne  «fortell»-
spørsmål 

Intervjuguide



Intervjuguide eksempel 

Uformell intro + kontekst 

• Hva jobber du med? 
• Hvor lenge har du drevet med det? 
• Hvordan lærte du dette? 
• Hva gjør du når du ikke jobber? 
• Ta meg gjennom en vanlig morgen fra du står opp til du 

kommer på jobb 
• hva bruker du telefonen/data til på jobb?  
• hvor ofte sjekker du telefonen din?



Intervjuguide eksempel 

Emmnespesifikke spørsmål 

• Fortell om hvordan du planlegger ukene optimalt på 
gården 

• Hvordan vet du hva du bør gjøre fra dag til dag? 
• Fortell om hvordan du planlegger nye anskaffelser på 

gården 
• Hvilken utgifter har du tilknyttet gårdsdriften 
• Hvilken ting er viktig å tenke på for å spare kostnader 
• Fortell om hvordan du planlegger strømforbruket?



Intervjuguide eksempel 

Oppfølging spørsmål 

• Fortell mer om det 
• Hvorfor gjør du det er sånn? 
• Hva bruker du for å løse dette i dag?  
• Alternative løsninger? 
• Andre verktøy eller produkter som løser X?



Intevjuguide eksempel 

Mulighetsspørsmål 

• hva tenker du om dette? hva tror du dette her? (vise 
f.eks skisse/prototype) 

• hvem tenker du ville brukt dette?  
• kjenner du noen som ville hatt nytte av dette? Du 

selv? 
• Hvordan tror du dette ville hjulpet deg?



Vi er interessert i 
overgangene. 



Pause …

…. så kommer det!



Man skal ikke ha 
mange  

sånne opplevelser 
før man begynner å ringe 

istedenfor.

Såvidt jeg vet er det ingen 

som har ansvar for opplæring 
av nyansatte. 

Det er litt vanskelig å 
skjønne hva som foregår i hodet på IT 

(Hva betyr klienttype?). Tok lang tid 
før jeg skjønte at default betyr 

standardinnstilling.

Enkleste måten å finne frem 
på UiB sine nettsider er å bruke 

Google. 

Mye i menyen jeg ikke vet 

hva er. SA - hva er det? Noe 
studentgreier? Økonomi og 

brukeradministrasjon -  
sier meg ingenting - hadde 

sendt til regnskap eller boa.
Vi fikk evalueringsskjema for 

hvert emne, men vi fikk jo aldri 
noe tilbakemelding om at det var gjort 
noe med. Kun «Takk for skjema. «Det er 

enveisdialog mellom UiB og 
studentene.



Irritasjon = innovasjon



intervju 1 
Irritasjon = innovasjon 

Når var sist gang du var irritert på jobb? Hva 
skjedde? 
 
(ikke om personer!) 



Stang ut 
Vi lærer mest av de tingene vi ikke gjør.



intervju 2 
Stang ut 

Når var sist gang du vurderte å rydde i 
bildene dine - men lot være? 

Fortell om det! 



Bli enige…

Det utsiden vilDet innsiden vil



Papirskisse

Wireframes

Papirprototype

Klikkbare 
wireframes

Rik, interaktiv 
wireframe

Designskisser

Simpel

Enkel Avansert

Detaljert Produksjonsklar  
prototype

Klikkbare 
designskisser

Proof of concept

Rik, interaktiv 
prototype



Takk for meg! 

hanne.wetland@netlife.no

mailto:hanne.wetland@netlife.no

