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Abstract 

This papers purpose, is to examine how Covid-19 and the restrictions that have followed, have 

affected participatory design (PD) methods. 

PD is well-known for being a design method where cooperation and user involvement is 

essential. When Covid-19 hit the world in the beginning of 2020 many countries tried to fight 

the pandemic with lock downs and social distancing. In the wake of these, it is the hypothesis 

that PD as a method was affected. The digitalisation is harder when you have different user 

involvement, as these users do not necessarily have the same skill set as the designer. 

Furthermore, the paper questions the rapid change from physical work to digital work. 

Through reports, interviews with PD experts, and recent studies, the paper tries to examine this 

problem, and whether or not PD methods have been as affected by the lock downs as 

questioned. The report uses previous research from Jesper Simonsen and Toni Robertson to get 

an overview of what the paper describes as the first wave of PD. The second wave is looked 

into through the theory and methodology within PD. Lastly the third wave is looked at through 

HCI and socio-material assemblies and how those interact especially with the social distance 

learning in teaching. 

The analysis will focus on the interviews and the hypotheses that the paper has. These are put 

into the perspectives of the previous PD methodology and theory. The discussions’ focus is to 

look at the findings from the analysis and put it into a current perspective. 

Lastly, it is concluded that while the digitalisation might have been forced to change the ways 

we work now, it is not necessarily going to be a permanent change unless more resources, and 

time is invested into teaching the users and the designers how to get the most out of it. 
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1. Indledning 

1.1. Problemfelt 

I slutningen af 2019 udbryder en ny virus fra Wuhan i Kina, som er en streng af SARS-CoV2 

også navngivet Covid-19. Denne virus spreder sig med rekordfart til resten af verden, og d.11. 

marts 2020 erklærer WHO situationen for en pandemi. I hele verden ses nedlukninger af lande, 

og skarpe restriktioner indføres for at forsøge at stoppe og nedsætte smittespredningen (Statens 

Serum Institut a, 2020). 

I Danmark griber regeringen hurtigt ind og i løbet af få dage indføres adskillige tiltag for at 

nedsætte smitten. I forbindelse med WHO’s udmelding d.11. marts vælger statsminister, Mette 

Frederiksen, at lukke landet ned. Som konsekvens af dette sendes alle ikke-essentielle 

medarbejdere hjem og opfordres til at arbejde hjemme. Restauranter og storcentre lukker, samt 

uddannelsesinstitutioner og alt undervisning omlægges til et virtuelt format. Denne nedlukning 

fortsætter til ultimo april, hvorefter landet langsomt åbner igen, dog opfordres 

uddannelsesinstitutioner og mange arbejdspladser til fortsat at arbejde virtuelt. I efteråret 2020 

stiger smitten betydeligt, og statsministeren beslutter igen at lukke landet ned fra medio 

december (Statens Serum Institut b, 2020). Som konsekvens af digitaliseringen af samfundet 

bliver platforme som Zoom, Teams og Skype hverdag for mange og udtryk som ”du er muted, 

Karsten” bliver en del af hverdagen. 

Projektet tager sit udgangspunkt i participatorisk designs (PD) arbejdsmetoder, og hvordan 

disse er blevet påvirket af den ovenstående situation, specifikt indenfor IT. 

PD opstår i 1970’erne i Skandinavien, som en metode til at inddrage brugeren i 

designprocessen af de artefakter som indgår på arbejdspladsen. Som metoden udvikler sig 

gennem de næste 50 år, inddrages brugere og deltagere på forskellige måder på arbejdspladser 

og i projekter. Metoden kræver at designere og deltagere samarbejder i udformningen af 

projektet, og at deltagerne dermed får en stor rolle i udspillet af det endelige design. Designeren 

skal gennem tilskyndelse og facilitering muliggøre at brugere, deltagere og stakeholders får en 

bedre organisatorisk forståelse (Ehn, 1988, s.189). Brugeren anses som eksperten, og det er 

designerens opgave at facilitere deltageres erfaringer i udviklingen af designet. Succesfuld 

deltagelse kræver at: det gør en forskel for brugeren at deltage, det er sjovt og resultaterne 

implementeres (ibid.). 
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En af de vigtigste elementer indenfor PD er selve udvælgelsen af brugerne, da denne 

udvælgelse sætter dagsordenen for projektets succes. For at få et succesfuldt resultat er det 

vigtigt at projektet har nogle troværdige repræsentanter fra arbejdspladsen, for at opnå den 

bedst mulige implementering (Rasmussen, Christensen, Fjeldsted og Hertzum, 2011, s.184). 

Disse repræsentanter inddrages i udviklingen af systemet igennem forskellige 

samarbejdsmetoder. Mange af disse metoder har et fysisk element, dette være sig ofte i form af 

prototyper som skal testes, workshops hvor deltagerne kan komme til orde og sparre med 

designeren, samt iscenesættelser af eventuelle situationer. Alle disse elementer er til for at give 

deltagerne og brugerne en virkelighedsnær oplevelse (Brandt, Binder & Sanders, 2012, s.164). 

Det er her igennem projektet ser problemer opstå ved den nødsagede digitalisering under 

Covid-19. Den abrupte nedlukning af samfundet medfører hurtige online løsninger, som derfor 

tænkes at mangle kompleksitet og gennemarbejdning. Dette tænker projektgruppen har påvirket 

PD-projekter og/eller arbejde, hvor brugerinddragelse er et nødvendigt værktøj. Samtidig har 

projektgruppen en hypotese om, at disse former for arbejdsmetoder ikke er kompatible med et 

100 pct. online format. 

Da dette er en igangværende problemstilling, er der ikke meget forskning at stille sig på skuldre 

af. Især et område som er så specifikt som PD er ikke første prioritet, når det kommer til 

forskning under en pandemi. Den forskning der er udført på nuværende tidspunkt, fokuserer på 

konsekvenserne af Covid-19 primært indenfor medicinalindustrien og fjernundervisning. 

Derfor har projektgruppen valgt at inddrage forskning indenfor fjernundervisning, da der ses en 

sammenhæng mellem PD/brugerinddragelsen og fjernundervisning. Underviseren kan ses som 

en facilitator af viden, mens den studerende ses som deltageren. For at få et bedre indblik i, 

hvordan Covid-19 har påvirket arbejdspladser, inddrages en rapport fra Kommunernes 

Landsforening (2020), som belyser den hurtige omstilling til digital platform. Derudover 

inddrages en rapport fra Deloitte (2020), som fokuserer på kommunikationen med interne og 

eksterne stakeholders under Covid-19-nedlukningen. 

Det har været en udfordring for projektet at få nok empiri i form af designere, der til dagligt 

arbejder med brugerinddragelse, da mange har været i isolation, både fysisk men også mentalt. 

Projektgruppens interesse udsprang fra et ønske om at undersøge de unikke 

samarbejdsmetoder, der forekommer ved en PD-metode. Derudover hvordan disse metoder er 

blevet påvirket under Covid-19 på baggrund af den almindeligvis tætte samarbejdstilgang, som 

kendetegner PD. På baggrund af de restriktioner, som er opstået som følge af Covid-19, ønsker 
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projektgruppen at undersøge i hvor høj grad PD-metoderne er kompatible med et nyere og mere 

virtuelt samfund. Projektet vil derfor gerne se på, hvilke konsekvenser der opstår som følge af 

Covid-19's restriktioner og den forcerede digitalisering. 

Dette munder ud i følgende problemformulering: 

1.2. Problemformulering 

Hvad kendetegner PD indenfor IT, og hvilken påvirkning har Covid-19’s restriktioner haft på 

den praktiske udførsel af de inddragede PD-metoder? 

1.2.1. Arbejdsspørgsmål 

1. Hvad kendetegner PD indenfor IT som en designtilgang? 

2. Hvilke metoder bruges typisk indenfor PD, og hvad kendetegner deres bidrag til 

designprocessen? 

3. Hvordan har Covid-19's restriktioner påvirket den praktiske udformning af PD-

arbejdsprocesser? 

4. Hvilke fordele og ulemper ses der i den nødsagede brug af onlineværktøjer under 

Covid-19? 

1.3. Motivation 

Motivationen bag projektets fokusområde ligger i, at projektgruppens medlemmer alle læser 

informatik som en del af deres uddannelse. Af den årsag har der været et ønske, om at opnå en 

bedre forståelse omkring PD indenfor IT, som er en stor del af faget. Herunder var en særlig 

interesse i at undersøge, hvordan PD som en tilgang har ændret sig som følge af Covid-19's 

restriktioner, da disse ændringer kan skabe nye felter indenfor PD og dets anvendelse. Fokusset 

på PD blev fundet særligt interessant, da en af de kommende fagkurser omhandler PD og 

brugerinddragelse. 

En anden årsag til projektets motivation bag undersøgelsesområdet, ses i at Covid-19 er aktuelt 

og har fyldt meget i samfundet over det sidste år. Ved at undersøge Covid-19 fra et PD-

perspektiv, kan der derved undersøges helt nye og spændende problemstillinger ved et allerede 

kendt fænomen. Den begrænsende empiri omkring Covid-19's påvirkning på PD præsenterer 

nogle unikke udfordringer for, hvordan man indsamler viden, om et emne som stadig er 

igangværende. 
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1.4. Afgrænsninger 

Et valg projektgruppen har taget, er at fokusere udelukkende på PD indenfor IT. Årsagen til 

dette ses i at PD, som en designtilgang, benyttes indenfor mange forskellige områder. Ved at se 

på PD indenfor IT, er projektet målrettet mod disse metoder og fremgangsmåder. 

En anden afgrænsning ses i projektets valg af metoder. Projektet undersøger kun påvirkningen 

af PD indenfor en dansk kontekst. Dette skyldes, at de restriktioner som påvirker de 

individuelle lande er forskellige, og den indflydelse som disse ville have på PD’s metoder 

derfor også ville variere. 

Projektgruppen er, grundet Covid-19's restriktioner, også blevet nødsaget til at lave en 

afgrænsning i de metoder som anvendes til at undersøge feltet. I og med, at det er et PD-projekt 

ville det have været oplagt at benytte PD-metoder, såsom workshops og fokusgrupper, der 

fysisk involverer brugerne i projektets empiri. Grundet de restriktioner der har været omkring 

forsamlinger og fysisk kontakt, har projektgruppen fra start af besluttet at lave en afgrænsning 

om dette. I stedet er der fokuseret på interviews med enkelte individer, som er eksperter 

indenfor deres felt. 

1.5. Semesterbinding 

Subjektivitet, teknologi og samfund 

Projektet er forankret i dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund. Denne forankring ses 

igennem PD-metoder, hvor mennesket og teknologien er i fokus. Samfundets ændring under 

Covid-19 kommer til udtryk i dets påvirkning af arbejdsmetoder indenfor PD. Regeringen og 

samfundets håndtering af pandemien har haft en effekt på, hvordan brugere og designere 

indenfor forskellige felter samarbejder på, og derigennem er disse arbejdsmetoder også blevet 

påvirket. Under den humanistiske del fokuseres der også på videnskabsteorien, hvortil 

projektgruppen har valgt videnskabsteori som refleksion over projektet. 

Design og konstruktion 

Derudover er projektet forankret i dimensionen design og konstruktion, hvor projektgruppen 

igennem en redegørelse og et teoretisk afsnit vil redegøre for diverse relevante PD-metoder. 

Projektgruppen skønner, at det er svært at arbejde med PD uden brugen af diverse 

designmetoder. Derfor har projektgruppen valgt at inddrage situeret- og cooperative design. 
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1.6. Begrebsafklaring  

• Deltager: En deltager er defineret som en af de involverede parter i en given 

designproces. Dette kan være designere, brugere, stakeholders mm. 

• Bruger: En bruger er defineret som en ikke-designer, og den som i sidste ende skal 

benytte det færdige produkt. 

• AR: Augmented Reality kombinerer den virtuelle og den virkelige verden (Riiser, 

2019a). 

• VR: Virtual Reality er en simuleret oplevelsen som kan transportere brugeren ind i en 

virtuel oplevelse (Riiser, 2019b). 

• Zoom/Teams/Skype/Miro: Diverse platforme som kan benyttes til kooperativt arbejde. 

• WHO: Står for “World Health Organisation” er den vidende koordinerende myndighed 

under FN (hørnu, n.d.) 
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2. Redegørende afsnit 

Følgende afsnit fokuserer på PD’s opståen i henholdsvis Skandinavien og USA. Afsnittene vil 

omhandle fagforeningernes rolle i Skandinavien og de undertrykte befolkningsgruppers rolle i 

USA. Herefter redegøres der for situeret design, og hvordan dette ses i sammenhæng med PD, 

da PD ofte ses in situ. Efterfølgende vil HCI, som er en gren indenfor IT blive forklaret, da 

denne har en klar sammenkobling til PD i IT-projekter. Afslutningsvis vil afsnittet redegøre for 

Covid-19 og indflydelsen denne har haft på arbejdsmarkedet og arbejdsprocesserne. 

“Participatory Design started from the simple standpoint that those affected 

by a design should have a say in the design process.” (Bjögvigsson, Ehn & 

Hillgren, 2012, s.103). 

Projektet har valgt at se på PD som to bølger. Den første bølge tager sit afsæt i Skandinavien i 

1970’erne. Der opstod en politisk bevægelse for at give arbejderne på arbejdsmarkedet en 

stemme. I takt med at teknologi blev udbredt og implementeret på flere arbejdspladser, mistede 

den enkelte arbejder sin indflydelse på sit arbejde som følge af automatisering. Fagforeningerne 

kæmpede for at medarbejderne blev involverede i processen i takt med de nye teknologier og 

processer blev indført (Kensing & Greenbaum, 2012, s.24). 

Den anden bølge udspringer af den første og er selve forsknings- og metodedelen. Den udvikles 

på baggrund af det udbytte der ses ved inddragelsen af arbejderne under den politiske 

bevægelse. Ved at inkludere brugeren/arbejderen i konstruktionen af designet, tages dennes 

erfaringer og holdninger med i designovervejelserne. Dette resulterer i det vi i dag ser som PD-

metoder. Metoder som er udviklet igennem forskning og afprøvning (jf. afsnit 3). 

Den første bølge vil blive redegjort for i dette afsnit, mens den anden bølge vil være fokus 

under teorien og metoder. 

2.1. Participatorisk designs opståen i Skandinavien 

Grundstenene til PD opstår i 1970’erne i Skandinavien. Momentum for denne metode opstår 

for at udligne magtrelationerne på arbejdspladser, og dermed involvere medarbejderne mere på 

arbejdspladserne. Dette gøres for at give dem som er usynlige eller står svagere på 

arbejdspladsen en stemme medieret igennem fagforeninger. 

Under den kolde krig blev fagforeningerne mere fremtrædende. I fagforeningernes fællesskaber 

var det vigtigt at hjælpe dem som havde færre penge, magt og indflydelse. Dette muliggjordes 

ved at arbejderne fik lov til at udtrykke deres behov, qua fagforeningernes arbejde, til de 
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endelige beslutningstagere (Kensing & Greenbaum, 2012, s.33). Herigennem opstår behovet 

for PD og brugerinddragelse. 

Fagforeningerne ønskede at give arbejderne en stemme, i takt med den stigende teknologiske 

udvikling. Teknologiens rolle og implementering ændrede arbejdernes daglige rutiner, og 

ændringen skabte et behov for at fagforeningerne faciliterede arbejdernes holdninger og 

rettigheder på arbejdspladsen. Da computere skal til at implementeres i jern- og 

metalarbejdsmiljøer i Norge, går den respektive fagforening i samarbejde med en datalog, 

Kristen Nygaard, og en økonom, Olav Terje Bergo, til forhandlingsbordet omkring denne 

implementering. Det er vigtigt for fagforeningen, at alle medarbejdere er repræsenteret, især 

dem som ikke har en stemme eller som er udsatte, og som står til at kunne miste deres job 

grundet denne form for computerimplementering (Kensing & Greenbaum, 2012, s.24). 

Nygaard introducerede under denne periode begrebet ”vidensbase”. Begrebet dækker over den 

viden som arbejderne og fagforeningerne mangler, da de ikke er eksperter på den nye 

teknologi. Ved at have en basisviden omkring teknologien, har de belæg for tiltag, som de kan 

tage med til forhandlingerne med ledelsen, når disse nye teknologier bliver introduceret (ibid.). 

Ud fra den første bølge af disse forhandlinger og erfaringer, udformedes tre primære projekter: 

• Videnstrategiprojekt 

• Design- og interventionsprojekt (UTOPIA) 

• Etnografisk projekt (PARC) 

2.1.1. Videnstrategiprojekt 

Videnstrategiprojektet viste, at der var en klar ubalance og miskommunikation mellem 

arbejderne og designerne. Arbejderne manglede en vidensbase og designerne havde en tendens 

til at tale i et sprog som arbejderne ikke forstod (Kensing & Greenbaum, 2012, s.24). 

Videnstrategiprojektet gik i dybden med, hvordan arbejderne kunne få mere viden om 

computere og udbygge deres vidensbase. Ligeledes hvordan systemdesignerne og forskerne 

kunne få en større indsigt i, hvad arbejderne i virkeligheden havde behov for på arbejdspladsen 

(ibid., s.28). Det var et problem at arbejderne var involveret som passive brugere, og den 

fremtidige løsning blev derfor, at de skulle være aktive deltagere i stedet for. Ergo måtte 

designløsningen også se anderledes ud. 
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2.1.2. Design- og interventionsprojekt (UTOPIA) 

Design- og interventionsprojektet opstod, da deltagerne i det tidligere vidensstrategiprojekt 

havde været deltagende, men som sådan ikke involveret i den faktiske designproces og 

implementeringen af nye IT-teknologier. Erfaringer viste, at det ikke var nok at deltagerne 

havde en vidensbase, de skulle også være involveret i designprocessen. Samtidig sås det, at 

stærke fagforeninger øgede arbejdernes indflydelse på teknologien og var nødvendig. Dog var 

det ikke et sufficient grundlag for at reelle ændringer og implementeringer kunne finde sted 

(Kensing & Greenbaum, 2012, s.28). I stedet sås det, at der var et behov for at have alternative 

teknologier, samt at modstå udviklere, som havde monopol på teknologivalget. Dette blev 

fokus under design- og interventionsprojektet UTOPIA. Igennem projektet UTOPIA, som blev 

oprettet af computer- og sociologiforskere fra Sverige og Danmark, gjorde de sig nogle vigtige 

erfaringer når det kom til bruger- og deltagerinvolvering. Projektets mål var at udvikle en 

prototype for de grafikere der producerede produkter til aviser, hvor de ville være ansvarlige 

for arbejdsfordelingen, samt produktet. Dette blev udarbejdet i samarbejde med den respektive 

fagforening, som havde de samme interesser og bekymringer. Forskerne ved UTOPIA-

projektet opsatte et teknologilaboratorium, hvor repræsentanter fra fagforeningen deltog som 

faglærte arbejdere i udviklingen af en prototype til grafikken. For arbejderne var denne kontrol 

over arbejdsprocessen og kvaliteten af deres arbejde, derigennem resultaterne af deres arbejde, 

altafgørende (ibid.). 

Selvom prototypen ikke blev masseproduceret, skabte resultaterne af denne form for 

brugerinddragelse stadig interesse. Projektet blev kendetegnet ved et godt skandinavisk 

samarbejde, samtidig med et godt samarbejde mellem designere og fagforeninger. Samarbejdet 

viste at forholdene for grafikerne i Skandinavien var meget sammenlignelige, og at det dermed 

ville være spild af ressourcer at lave parallelt arbejde i de forskellige lande. Projektet blev 

derfor grobund for flere fremtidige skandinaviske samarbejder (Ehn, 1988, s.353). 

2.1.3. Etnografisk projekt (PARC) 

Det sidste projekt har fokus på den etnografiske analyse af forholdet mellem arbejde og 

teknologi. 

The Xerox Palo Alto Research Center (PARC) valgte tidligt at kigge på den etnografiske rolle 

indenfor PD. De undersøgte forholdet mellem mennesker, teknologi og arbejde i forskellige 

servicesektorer i USA. De formåede at vise, hvordan nye teknologier, når de blev introduceret 

på en arbejdsplads, påvirker medarbejdernes arbejdsprocesser, samt de mennesker de 
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interagerer med. Deres forskning viste, at hvis man udelukkende kiggede på lederes oplevelser 

med en ny teknologi, overså man andre vigtige elementer. Organisationer består af mange 

forskellige lag og alle medarbejdere er påvirket af den nye teknologi, og bør derfor involveres 

(Kensing & Greenbaum, 2012, s.30). 

2.1.4. Deltagerens rolle i PD 

Det fundamentale aspekt indenfor PD er den ‘deltagende’ (participation). Halskov & Hansen 

(2015, s. 89) forsøger i deres forskning at definere forskellige måder at være ‘deltager’ på i 

designprocesser. Der er tre måder at se deltagelsen på: deltagelse som implicit er defineret, 

diskussion om brugerne som fuldstændig involverede i designprocessen og værdien af gensidig 

læring mellem brugere og designere. Selvom den originale definition af at være deltagende fra 

det politiske og demokratiske ideal stadigt er relevant i visse situationer, ses der nu også andre 

situationer, hvor PD er en relevant metode. For at få en bedre forståelse af diversiteten og 

kompleksiteten af PD som en metode har Halskov & Hansen defineret fem fundamentale 

aspekter af PD (ibid.). Det første er ‘politik’ som er defineret, som de mennesker der bliver 

påvirket af en beslutning og bør have en mulighed for at give sit input og være 

medbestemmende. Det andet er ‘mennesker’ som er den centrale rolle i designprocessen, da 

disse ses som eksperter i deres eget liv. Det tredje er ‘konteksten’ som er udgangspunktet for 

designprocessen. Det fjerde er ‘metoden’, det vil sige de metoder som bruges for at brugeren 

kan have en indflydelse i designprocessen. Afslutningsvis ses ‘produktet’. Målet ved at benytte 

PD er at designe alternativer som kan hjælpe til at optimere livskvaliteten for brugeren (ibid.). 

Igennem projektet vil der fokuseres på de fem forskellige aspekter og sammenhængen mellem 

metoder og teorien, samt den indsamlede empiri. 

Et udspring af PD er ‘cooperative design’ eller ‘co-design’ som udvikles i USA. Dette vil 

gennemgås i nedenstående afsnit for at få en bedre forståelse for forskellige former for PD-

metoder, samt involveringen af brugere og deltagere, og hvordan denne involvering 

differentierer sig fra hinanden. 

2.2. Cooperative design – co-design 

Cooperative design, eller co-design, udsprang i USA, som følge af fagforeningernes kamp i 

Skandinavien i 1970’erne. I USA blev den kreative proces indenfor design og arkitektur i høj 

grad påvirket af brugerdeltagelse, da man mente, at dette havde en positiv indflydelse på det 

færdige design (Szebeko & Tan, 2010, s.581). Co-design opstod ud fra denne betragtning om 
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inddragelsen af brugere. Dette sås specifikt i beslutningsprocesserne omkring IT på 

arbejdspladserne, da dette ville have en positiv indflydelse på de endelige resultater. Co-design 

udfordrede ligesom PD den traditionelle tilgang til at designe, hvor designeren ikke længere sås 

som den eneste skaber af et objekt, men at brugeren nu skulle inkluderes i designet. Co-design 

adskiller sig fra PD gennem måden, hvorpå stakeholders benyttes. PD har sit fokus på 

brugeren, hvorimod co-design har sit fokus på samtlige stakeholders. Alle stakeholders 

inkluderes i alle processer fra research til implementeringen af designet (ibid.). Der bliver 

dermed skabt et lige forhold mellem alle stakeholders, og alle ses som værdsatte partnere i 

udviklings- og beslutningsprocessen. Co-design respekterer alle stakeholders oplevelser og 

synspunkter og benytter disse i det endelige design, dermed sikres et fælles ejerskab over den 

endelige løsning (ibid., s.582). Metoder indenfor co-design er meget sammenlignelige med 

metoder indenfor PD. Co-design benytter sig blandt andet af observationer, brugerindsigter, 

visualiseringer, kreativ tænkning, prototyping og iscenesættelser (ibid). Disse metoder vil blive 

udpenslet i teoriafsnittet. 

2.3. Situeret design 

Design ses som værende situeret, fordi designprocesser foregår i specifikke situationer og 

bliver udført fra fastsiddende positioner (Simonsen, Svagbo, Strandvad, Samson, Hertzum & 

Hansen, 2014, s.1). Dette skal forstås, som at situeret design fremhæver samspillet, og den 

gensidige afhængighed mellem designere, designet, designmetoder som set i specifikke 

situationer. Den specifikke situation har en indflydelse på designet, og de mennesker som er 

involverede. Dette ses i inkluderingen af aktører, aktiviteter, strukturer, information og den 

større kontekst. Situeret design anerkender processen mellem designere og de involverede i 

designtænkningen. 

“A fundamental challenge for designers and the design community is to move 

from designing ‘things’ (objects) to designing Things (socio-material-

assemblies).” (Bjögvinsson, Ehn & Hillgren, 2012, s.102). 

For at forstå socio-materielle samlinger skal konceptet og ordet ’ting’ først forklares. Der 

skelnes mellem en ting og et ting. En ting er et objekt eller et artefakt. Et ting er derimod et 

fælles sted eller et fælles rum, hvor konflikter kan blive forhandlet og er motiveret af en række 

forskellige perspektiver, bekymringer og interesser. Kort sagt, kan det karakteriseres som en 

samling af mennesker og ikke-mennesker. Denne form for socio-materielle samlinger har 

design valgt at tage til sig. ’Designting’ ses som et rum der påvirker og ændrer interaktioner og 
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optrædenerne. I dette rum skal der være plads til kontroverser, opdagelser af nye måder at se og 

tænke på, samt en rummelighed for nye idéer (Bjögvinsson et al., 2012, s.102). 

I PD-projekter benyttes situerede designmetoder ved at se på mennesker i deres faktiske 

omgivelser, mens de interagerer med designet. Særligt i PD-projekter, hvor fokusset ligger på 

en ny teknologi, betragtes brugeren i dets faktiske omgivelser, mens brugeren interagerer med 

teknologien. Dette kan være i hjemmet eller på arbejdspladsen, alt efter i hvilken sammenhæng 

teknologien skal benyttes. Det vigtige ligger i, at brugeren ikke interagerer med det i formelle 

omgivelser, som eksempelvis stedet hvor det bliver udviklet. Brugeren skal have en oprigtig 

afprøvning af teknologien i det rum, den er tiltænkt frem for en kunstig omgivelse (Kensing & 

Greenbaum, 2012, s.33). 

2.4. Human-computer-interaction - HCI 

HCI er et forsknings- og praksisområde, der opstod i begyndelsen af 1980’erne. HCI er et 

tværfagligt felt, der fokuserer på interaktionen mellem mennesker og computere (Carroll, 

2014). HCI opstod som følge af, at personlige computere blev tilgængelige for befolkningen, 

og det ikke længere kun var professionelle og dedikerede hobbyister, der interagerede med 

computerne. Dermed opstod behovet for at lave sofistikerede elektroniske systemer, der stadig 

var lette at benytte for mindre erfarne brugere. HCI var oprindeligt et specialområde indenfor 

datalogien, der omfavnede kognitiv videnskab og menneskelige faktorer, men har senere bredt 

sig til flere felter og videnskaber (Carroll, 2014). 

Indenfor HCI argumenteres der for tre bølger. Den første bølge havde fokus på forholdet 

mellem mennesket og computeren, og målet var at konstruere en bedre forbindelse mellem 

brugerens fysiske/mentale tilstand og maskinens grænseflade (Kuuti & Bannon, 2014, s.3548). 

Bølgen var modeldrevet og fokuserede på mennesket som emne, der skulle studeres gennem 

strikse retningslinjer, formelle metoder og systematiske tests (Bødker, 2015, s.24). I denne 

periode begyndte HCI at åbne op for PD-idéer og PD-metoder, dog var det ikke den primært 

anvendte metode indenfor HCI (Kuuti & Bannon, 2014, s.3548). Overgangen til anden bølge 

beskrives som overgangen “fra menneskelige faktorer til menneskelige aktører” (Bødker, 2015, 

s.24), hvor fokus lå på kooperativt arbejde, arbejdsmiljøet og interaktionen indenfor 

veletablerede praksisfællesskaber (ibid.). De strikse retningslinjer, formelle metoder og 

systematiske tests, blev i højere grad erstattet af proaktive metoder som PD-workshops og 

prototyping (Bødker, 2006). I tredje bølge flytter teknologien sig fra arbejdspladsen til 
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hjemmet, og de nyudviklede applikationer har derfor fokus på hverdag og kultur. Der sættes i 

denne bølge spørgsmålstegn ved PD-metoderne, der kun beskæftiger sig med eksisterende 

praksis og ikke med brug af nye (Bødker, 2015, s.26). Denne bølge vil blive beskrevet 

yderligere i afsnit 5.1. 

2.5. Covid-19 

I redegørelsen for Covid-19 vil fokus ligge på foreløbige rapporter, der er udgivet om 

påvirkningen af Covid-19 indtil videre på arbejdspladser fra store organisationer såsom 

Kommunernes Landsforening og Deloitte. Disse rapporter vil blive anvendt i 

diskussionsafsnittet til at sammenligne disse tendenser med resultaterne fra analysen. 

Covid-19 er en specifik type coronavirus (CoV), som udbrød i slutningen af 2019, med sin 

oprindelse i Wuhan, Kina. Den kan være årsag til milde forkølelser, men kan også forårsage 

alvorlige infektioner i luftvejene og har primo december 2020 kostet 1.46 millioner mennesker 

livet på verdensplan ud af 62.7 millioner antal rapporterede smittede (European Centre for 

Disease Prevention and control, 2020; Statens Serums Institut a, 2020). I Danmark er der 816 

dødsfald i primo december 2020, samt 76.718 antal rapporterede smittede. Tallene er dog 

stigende og hele verden er i øjeblikket på vej ind i anden bølge, hvor både antal rapporterede 

smittede, samt dødstal forventes at stige markant over de næste par måneder (Statens Serums 

Institut b, 2020). Andre eksempler på coronavirus er SARS, som i 2003 spredte sig fra 

Sydøstasien til 28 lande, og MERS i 2012 som gav alvorlige lungeinfektioner på Den Arabiske 

Halvø. Genetisk viser Covid-19 sig som 80 pct. identisk med SARS-CoV-1 (kendt som SARS) 

og har derfor fået navnet SARS-CoV-2 eller Covid-19. I almindelig tale i Danmark omtales den 

også ofte blot som ”corona” (Statens Serums Institut a, 2020). I rapporten vil projektgruppen 

referere til virussen som ”Covid-19”. 

I Danmark bliver den første dansker testet positiv for Covid-19 d. 27. februar 2020 efter at være 

hjemvendt fra i skiferie i Norditalien, og d.14. marts 2020 dør den første Covid-19-smittede 

dansker. I perioden fra d.27. februar til 11. marts afholder statsministeren og regeringen en 

række pressemøder, hvor forskellige Covid-19 tiltag præsenteres. I mellemtiden erklærer WHO 

Covid-19 for en pandemi. D.11. marts lukker statsministeren landet ned i to uger. Dette betyder 

at alle uddannelsesinstitutioner og offentligt ansatte som ikke varetager kritiske funktioner 

sendes hjem. En uge senere nedsættes forsamlingsforbuddet til 10 personer, samtidig med at 

storcentre, frisører, restauranter med mere lukkes. Denne nedlukning af landet fortsættes til 

ultimo april, hvor visse erhverv får lov til at genåbne med strikse afstandskrav og retningslinjer. 
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Samtidig opfordres personer som kan arbejde hjemme stadig til at gøre dette for at mindske 

risikoen for smitte. I løbet af sommeren lempes restriktioner som følge af fald i smitte og 

uddannelsesinstitutioner får lov til at genåbne. I løbet af sensommeren ses en markant stigning i 

tallene, og personer som har mulighed for at arbejde hjemme opfordres igen til dette 

(Thinkeuropa, 2020). Hjemmearbejdet som konsekvens af Covid-19 har fyldt meget i debatten 

om både fremtidige arbejdsprocesser, samt behovet for om fysisk tilstedeværende arbejde 

stadig er så relevant, som vi antager det er. Covid-19 har tvunget både medarbejderen og 

arbejdsgivere til at tage arbejdsprocesser op til revision og påduttet en adfærdsændring når det 

kommer til fysisk tilstedeværende arbejdsprocesser. Kommunernes Landsforening (KL) og 

Deloitte har lavet analyser på de første seks måneder med Covid-19, og hvordan disse 

arbejdsprocesser har ændret sig. KL har udgivet en undersøgelse, som viser at de digitale 

løsninger i kommunerne har haft stor succes (Kommunernes Landsforening, 2020). Virtuelle 

møder og digitale platforme som Skype og Teams er blevet en del af hverdagen. Især interne 

møder forventes post Covid-19 at blive foretaget online, men visse kommuner ser også virtuelle 

møder med borgerne blive en standard. Flere kommuner ser fleksibiliteten som positiv, da 

nogle har mulighed for at være med fysisk, samt at den digitale tilstedeværelse kan være lige så 

brugbar. Samtidig har KL også set en hurtig omstilling til den digitale hverdag. Da Danmark 

lukkede ned, tog det medarbejderne mellem 1-4 dage at omstille sig til den virtuelle 

arbejdsgang. Denne form for omstilling var mulig, da systemet i forvejen var IT-baseret, og det 

var nemt for medarbejderne ved hjælp af hjemme-PC'er og Nem-ID at fortsætte deres daglige 

gøremål (ibid.). Når KL ser på mere komplekse problemer, der skal løses online, samt møder 

hvor der skal udvikles noget nyt online, opstår der problemer. 74 pct. af medarbejderne mener, 

at det er vanskeligt at afholde møder under denne form for udvikling, og 55 pct. også finder det 

vanskeligt at afholde møder med meget komplekse problemstillinger online (ibid.). 

Det er ikke kun i Danmark at Covid-19's påvirkning af arbejdsprocesser og implementeringen 

af IT-løsninger har fyldt. Deloitte udsendte i maj 2020 en rapport om agile 

forandringsledelsesmetoder til bekæmpelse af Covid-19 på arbejdspladserne (Deloitte, 2020). 

Mange af forandringsledelsesmetoderne er IT-løsninger, da disse kan holde virussen på afstand. 

Deloitte opfordrer deres interne stakeholders til at benytte ’communication on the go’, der 

tilskynder til regelmæssig brug af digitale værktøjer, både under formelt arbejde og under 

uformelle aktiviteter. Ligeledes opfordrer rapporten til at informere medarbejderne om den 

tilgængelige IT-infrastruktur, værktøjer og support de besidder, for at muliggøre problemfrit 
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fjernarbejde (ibid., s.9). Dette fjernarbejde skal sikres gennem datasikkerhed og VPN-

infrastruktur, hvilket bliver et stort fokus for Deloitte under Covid-19. 
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3. Teori 

Det følgende teoriafsnit introducerer projektets videnskabsteoretiske tilgang, samt den anden 

bølge af PD. 

3.1. Videnskabsteori 

I projekter kan videnskabsteori benyttes som udgangspunkt for projektet eller som refleksion 

igennem projektet. Videnskabsteori som udgangspunkt benyttes ved at projektet i starten 

lægger sig fast på en bestemt videnskabsteori, og benytter denne igennem hele projektet. Denne 

tilgang vil dette projekt ikke benytte, da projektet ikke tager udgangspunkt i en enkelt 

videnskabsteori, samt ikke er skrevet ud fra et videnskabsteoretisk standpunkt. Projektet vil i 

stedet benytte sig af videnskabsteori som refleksion og diskutere de videnskabsteoretiske 

antagelser, der arbejdes med og metareflekteres over (Olsen & Pedersen, 2018, s.108). Igennem 

benyttelsen af videnskabsteori som refleksion, sikrer projektgruppen sig, at opgaven indeholder 

løbende tanker og refleksioner om brugen af videnskabsteori. Den nedenstående model viser 

tilknytningen til videnskabsteori som refleksion. 

 

Figur 1 Videnskabsteori som refleksion (Olsen & Pedersen, 2018, s.113) 

Modellen viser, at der igennem hele opgaven skal reflekteres over ontologi, epistemologi og 

metodologi. Ontologi fokuserer på læren om virkelighedens beskaffenhed, hvad der 

kendetegner at noget er virkeligt, og om denne verden overhoved er beskaffen (Olsen & 

Pedersen, 2018, s.115). Epistemologi fokuserer på hvad viden er, hvordan vi opnår viden, læren 

om vores erkendelse og om der kan eksistere sand/videnskabelig/objektiv viden (ibid., s.114). 
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Metodologi beskæftiger sig med, hvordan og hvorledes man bør skride frem i sine analyser og 

handler om studiet af forskningsmetoder (ibid. s.115). Ontologi og epistemologi vil primært 

blive belyst i opgavens analyse- og diskussionsafsnit. Metodologi vil primært blive beskrevet i 

metodeafsnittet. 

Til trods for valget omkring brugen af videnskabsteori som refleksion, vil projektet gerne 

tillægge et særligt fokus på pragmatisme og aktionsforskning, da disse videnskabsteoretiske 

tilgange er meget forenelige med PD. Projektet vil primært blive formet gennem 

pragmatismens ontologi og epistemologi, disse vil blive belyst i følgende afsnit. 

3.2. Pragmatisme 

Pragmatismen er en videnskabsteoretisk tilgang, der opstod i 1900-tallets USA. Pragmatismen 

kan betegnes som en filosofisk tradition, hvor John Dewey (1859-1952) anses som en af de 

største tænkere. Dewey mener at verden er et sted uden fast fundament, et sted under stadig 

udvikling og forandring og et sted uden sikre sandheder og permanente mål (Brinkmann, 2006, 

s.13). 

”Dewey lærer det moderne menneske, at vores erfaring af virkelighedens, 

tilværelsens og fornuftens skrøbelige, vaklende og omskiftelige natur ikke 

efterlader os håbløse, men i stedet bør indgyde os mod til at mestre verden 

bedst muligt i de fællesskaber, vi uundgåeligt lever og udvikler os i” 

(Brinkmann, 2006, s.11). 

Pragmatismens ontologi bygger på en konstant omskiftelig og usikker verden, men der er stadig 

håb at spore i den. Mennesker skal sætte spørgsmålstegn ved de ting, der sker i deres hverdag, 

reflektere over disse og forsøge at finde en løsning på baggrund af tidligere erfaringer. Disse 

løsninger betyder, at mennesket kan mestre den omskiftelige verden gennem refleksiv tænkning 

og undersøgelse. Pragmatismens epistemologi bygger på denne refleksive tænkning og 

undersøgelse. Det gøres igennem ideskabelse og problemorienterede løsninger (Brinkmann, 

2006, s.25). 

”Den refleksive tænknings funktion er derfor at transformere en situation, 

hvor der opleves dunkelhed, tvivl, konflikt eller forstyrrelse af en eller anden 

art, til en situation, der er klar sammenhængende, afgjort, harmonisk” 

(Dewey, 2009, s.89). 

En del af pragmatismens metodologi belyser at sprog og viden ikke kopierer virkeligheden, 

men er midler til at mestre en verden i forandring (Kvale & Brinkmann, 2015, s.81). Projektet 
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vil benytte denne metodologi igennem interviewmetoden, hvor der ønskes en pragmatisk viden. 

For at opnå effektive handlinger skal viden benyttes til at forstå den menneskelige virkelighed 

igennem samtale og handling (ibid., s.85). 

Pragmatismen tillægges en større betydning i projektet. Den refleksive tænkning vil blive 

benyttet igennem alle projektets kapitler, særligt i diskussionsafsnittet. Pragmatismens 

metodologi vil primært blive berørt i metodeafsnittet. 

3.3. Aktionsforskning 

Det unikke ved aktionsforskning er måden, hvorpå forskeren undersøger et givent felt. 

”Aktionsforskning er forskning i det levede liv og med det levede liv” (Tofteng & Husted, 

2012, s.359). Derved tager aktionsforskningen fat i den dynamiske relation mellem forsker og 

det sociale felt igennem en subjekt-subjekt-relation (ibid., s.366). Denne relation betyder, at 

undersøgelsen af et givent felt skal ske i den virkelige kontekst i samarbejde med de 

mennesker, som lever i den givne kontekst (ibid., s.359). Aktionsforskeren er deltagende i 

feltet, hvor denne kan lave udviklingstiltag, aktiviteter, reguleringer og forvaltninger indenfor 

feltet. Aktionsforskeren har dermed flere muligheder end den klassiske 

samfundsvidenskabelige forskningspraksis, hvor fokus ligger på at spørge og observere (ibid.). 

Feltet i aktionsforskning betegnes oftest som medforskere. Den dynamiske relation mellem 

forsker og felt betyder, at viden skabes i samspil mellem disse. Forskerens rolle bliver derfor 

ikke neutral, men i stedet et aktivt performativt element i undersøgelsen. Forskeren og 

deltagerne indgår dermed i et fremtidsorienteret samspil, hvor det forventes at forskningen vil 

lede til noget nyt. Denne fremtidsorientering er et eksplicit mål for forskningen (Tofteng & 

Husted, 2012, s.371). Et ontologisk kernebegreb indenfor aktionsforskning er reifikation. 

Reifikation omhandler tingsliggørelse af sociale relationer, menneskeskabte fænomener og 

sammenhænge. Sociale fænomener betragtes som stivnede og ubevægelige og bliver derved til 

fremmedgjorte systemer, der virker uforanderlige for individet. Aktionsforskningens ærinde er 

at gøre op med reifikationsbegrebet. Aktionsforskeren skal gøre os i stand til at se 

forandringsmulighederne i den givne kontekst og dermed bane vejen for sociale forandringer 

(ibid. s.372). Aktionsforskning er meget sammenligneligt med PD. I aktionsforskning deler de 

involverede grupper information med forskerne, ligesom forskerne deler information med de 

involverede grupper (ibid., s.374). Videns- og informationsdeling benyttes flittigt i PD, hvor 

brugeren får en mere fremtrædende rolle i designprocessen. Aktionsforskning og PD sætter 
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begge brugeren i centrum, og forskeren og brugeren er gensidigt afhængige af hinanden. 

Efterfølgende afsnit vil fokusere på PD-metoder og teknikker, samt brugerens involvering. 

3.4. PD-metoder og teknikker 

I dette afsnit fokuseres der på en bredere forståelse af PD-metoder og teknikker indenfor 

design. Igennem denne basisforståelse kan der herefter ses på, hvordan disse er blevet påvirket 

under Covid-19. Projektets fokus tager udgangspunkt i udviklingen af IT, og det vil derfor være 

metoder og teknikker under IT, som er fokus i dette afsnit. 

Metodebegrebet inden for PD skal forstås som et sæt vejledende og organiserende principper 

for, hvordan man gennemfører en designproces ud fra et PD-perspektiv. En PD-metode kan 

dog ikke anvendes som en standard opskrift, da den skal forsigtigt udvælges og tilpasses til det 

specifikke projekt eller situation, som designprocessen omhandler. En mulig definition for PD-

metoder argumenterer for, at en sammenhængende PD-metode bør indeholde de tre elementer: 

applikationsområde, perspektiv og retningslinjer (Bratteteig, Bødker, Dittrich, Mogensen & 

Simonsen, 2012, s.118). Metodeelementet af applikationsområdet henvender sig til den form 

for udviklingsaktiviteter, som metoden skal anvendes til, og elementet handler i brede træk om 

metodens omfang. Fokusset på dette område skyldes, at der kan være stor forskel på, hvilken 

metode der skal bruges til designet af forskellige typer af IT-systemer (ibid., s.119). Det at en 

PD-metode skal indeholde et perspektiv betyder, at den i en eller anden form skal være præget 

af en eller flere PD-principper. Man skelner her mellem tre basis perspektiver for PD-metoder: 

’having a say/power’, ’mutual learning’ og ’co-realisation’. Disse tre perspektiver vil blive 

udpenslet i de følgende afsnit (ibid., s.129). 

3.4.1. Tre basis perspektiver 

Having a say/power 

Det første af disse perspektiver er having a say. Dette handler om at give brugeren en aktiv 

stemme i designprocessen. Den historiske årsag bag dette perspektiv og dets betydning for PD, 

blev forklaret under første bølge af PD (jf. 2.1). For at give brugerne en stemme i et 

designprojekt, er det dog ikke nok kun at lytte til deres idéer og input. For at brugerne kan få en 

reel stemme, skal de have mulighed for at tage en aktiv del i diverse beslutningsprocesser 

igennem projektet (Bratteteig et al., 2012, s.129). 

”Participatory designers share the rights to make these decisions among the 

whole team: a fundamental principle in Participatory Design is the sharing of 
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decision-making power between all participants in the design process. 

Having a say therefore addresses power and participation in the decision-

making in design.” (Bratteteig et al., 2012, s.129). 

Med et fokus på at give brugerne en stemme forsøger PD at dele magten af 

beslutningstagningen mellem samtlige af projektets deltagere. På den måde forsøger man 

allerede tidligt i projektet at inddrage alle projektets medlemmer, så man kan gå eksplorativt til 

værks, og se hvilke problemer og løsninger, der er relevante at benytte (Bratteteig et al., 2012, 

s.130-131). 

Mutual learning 

Det andet perspektiv er mutual learning og er et kerneprincip i PD. Den gensidige 

læringsproces bygger på, at brugerne ved mest omkring det område og de aktiviteter, som IT-

systemet skal implementeres i. Det er vigtigt, at designerne dedikerer sig til at lære omkring 

brugernes praksis. Tilliden og den gensidige respekt, ses som en af de vigtigste trin i en 

succesfuld designproces indenfor PD. Denne kan opstå igennem udvisningen af respekt for de 

andre deltagere, ved at se dem som erfarne og dygtige individer indenfor deres fagområde. Qua 

den gensidige respekt åbnes der for muligheden for nemmere at uddelegere den magt, der 

ligger i at give deltagerne en aktiv stemme i designprocessen. Den gensidige læring og respekt 

er nødvendig, da PD ofte beskæftiger sig indenfor områder, hvor der kræves synsvinkler fra 

forskellige deltager for at få en optimal forståelse (Bratteteig et al., 2012, s.132). 

”A Participatory Design process addresses an area in which no participant 

normally knows everything: the ‘designers’ know about technical issues and 

design processes, while the ‘users’ know the domain and use context, i.e. the 

activities and practices into which the new technology will be introduced.” 

(Bratteteig et al., 2012, s.132). 

Det er ikke sufficient at designeren har kendskab til de tekniske muligheder eller at brugerne 

har kendskab til den nuværende praksis. Der er et behov for en fælles læringsproces, hvor 

designerne deler deres viden om de tekniske løsninger, og brugerne deler deres viden om 

brugskonteksten. Igennem denne kan designerne se muligheder for at danne nye ideer omkring 

tekniske løsninger og ændringer til den nuværende arbejdsform (Bratteteig et al., 2012, s.132-

133). 

Co-realisation 

Det sidste basisperspektiv er co-realisation og omhandler involveringen af brugerne i designet. 

En udfordring i en designproces er brugens mulighed for at kunne forstille sig en eventuel 
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teknisk løsning. Det kan være svært for brugeren at se behovet, når de ikke har oplevet det i 

praksis. For at løse dette lægger PD vægt på brugen af forskellige måder at visualisere 

løsninger for brugerne. En af de mest anvendte fremgangsmåder er prototyping, som er blevet 

til et kendetegn for PD. Ved at give brugerne mulighed for at se og interagere med en fysisk 

prototype af designet, får de muligheden for at anvende deres professionelle kompetencer og 

erfaring i evalueringen af designet. Evalueringen kan fokusere på artefaktet og brugerens 

interaktion med denne. Brugeren kan også få en idé om, hvordan en anderledes arbejdsgang 

kan se ud ved en eventuel implementering af et nyt IT-system (Bratteteig et al., 2012, s.133). 

3.4.2. Guidelines 

Det sidste element projektgruppen har valgt at fokusere på inden for PD-metoder er guidelines. 

Guidelines er de generelle forslag til, hvordan man udfører designprocessen. Dette inkluderer 

typisk elementer, såsom hvilke brugere man bør involvere, og hvordan man bedst muligt 

inddrager dem. Det dækker også over de værktøjer og teknikker som bruges til at udføre og 

understøtte bestemte designaktiviteter. Afslutningsvis kan en guideline for PD-metoder også 

være de generelle principper for, hvordan man distribuerer og koordinerer arbejdsopgaver 

(Bratteteig et al., 2012, s.119). 

Brugerudvælgelse 

Der er mange ting på spil, når der skal udvælges brugere til et IT-projekt. Forskning fra Aarhus 

Universitet undersøger kriterier der vurderes, når der skal udvælges brugere til deltagelse i IT-

projekter (Rasmussen, Christensen, Fjelsted & Hertzum, 2011). Undersøgelsen fokuserer 

generelt på tre områder af brugerudvælgelse: repræsentativitet, fortalere for brugerne og 

fortalere for systemet. Fortalere for brugerne er individer, som kan udvise empati og forstå 

store dele af brugergruppens behov og tanker. Idéen ved deres inddragelse er derved, at de kan 

repræsentere store dele af brugergruppen. Formålet med brugerfortalerne ses ved opnåelsen af 

viden om mange af brugergruppens behov (ibid., s.184-185). Systemfortalere er på den anden 

side individer som kan repræsentere systemet. Deres rolle er at sprede entusiasme og viden om 

systemets funktioner til resten af brugergruppen. På den måde kan systemet nemmere 

implementeres, da brugerne på forhånd har viden om dets brug og fordele (ibid., s.186). 

Resultaterne af deres undersøgelse var en liste på 13 kriterier, som tages i betragtning, når 

brugere skal udvælges til deltagelse i IT-projekter. Kriterierne vedrører blandt andet brugernes 

professionelle kompetencer, brugernes personlige kompetencer og kompositionen af selve den 

udvalgte brugergruppe. Kriterierne for brugernes professionelle kompetencer, omhandler deres 
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viden om henholdsvis deres arbejdsdomæne og omkring IT. Kriterierne for brugernes 

personlige kompetencer indeholder brugernes evner til at udvise empati og forstå andre, samt 

deres interesse for projektet med mere. Kriterierne er et redskab som benyttes til at identificere 

brugerfortalere og systemfortalere. Gruppekompositionen er særlig interessant, da kriterierne 

opstiller kravene for repræsentativiteten indenfor brugergruppen. Dette inkluderer blandt andet 

inddragelsen af brugere som står kritisk overfor systemet, og brugere fra forskellige segmenter 

af brugergruppen. Årsagen ses som det input, der kan komme fra de kritiske og forskelligartede 

brugere, hvilket kan være essentielt til at sikre IT-systemets succes (ibid., s.182-186). 

Værktøjer og teknikker 

De værktøjer og teknikker som PD benytter kan ses som byggesten, der understøtter den fælles 

søgning efter, hvad der er vigtigt at opnå, samt hvordan man opnår det. Den succesfulde brug af 

PD-processer indeholder elementer der bygger på at skabe, fortælle og udspille (Brandt, Binder 

& Sanders, 2012, s.148-149). 

“The successful participatory process is a community of practice in the 

making. Participants must be able to make things that give this practice a 

presence in the world. Similarly, the participatory practice must be told and 

enacted to become alive and generative also of that which is not yet 

experienced.” (Brandt et al., 2012, s.149). 

Igennem teknikker og værktøjer forsøger designere indenfor PD at frembringe brugernes viden 

gennem at skabe ting, fortælle narrativer og udspille situationer. De tre fokuselementer i 

’make’, ’tell’ og ’enact’ skal ikke ses som separate elementer, men som elementer der aktivt 

spiller sammen i en given designproces. 

Tell 

Med værktøjer og teknikker der beskæftiger sig med tell, ligger fokus på essensen i brugernes 

fortællinger omkring deres arbejde. Arbejdsprocesser er ofte svære for brugerne at forklare, og 

af den årsag er der brug for teknikker og metoder, til at hjælpe med at frembringe denne 

praktiske viden til designerne. Den viden der findes i brugernes fortællinger, kan ofte give 

indikationer omkring brugerens holdninger til deres nuværende arbejdspraksis. Det er derfor 

vigtigt, at designeren benytter teknikker og værktøjer, der kan facilitere brugernes fortællinger 

omkring deres arbejde, da meget viden kan findes i disse (Brandt et al., 2012, s. 149-152). 

Andre teknikker der fokuserer på fortællinger, beskæftiger sig med introduktionen af andre 

perspektiver i samtalen mellem designere og brugere. En hyppigt brugt teknik med dette fokus 

er ’future workshops’. Her faciliterer designeren en proces, hvor fokusset ikke ligger på at 



BP3 IMT E20 
V2024809956 

 

 25 

undersøge den nuværende praksis, men på udviklingen af et utopisk fremtidsscenarie. I 

begyndelsen brainstormer de involverede deltagere omkring mulige kritikpunkter ved deres 

nuværende situation. I den næste fase vender deltagerne disse kritikpunkter om til positive 

modsætninger. I den sidste fase bruges de positive modsætninger til at udarbejde løsninger til 

en bedre fremtid (ibid.). 

Make 

Værktøjer og teknikker under make giver designere og brugere mulighed for at skabe ting. Det 

at skabe noget er et vigtigt værktøj, da det giver muligheden for at deltagerne kan udtrykke og 

visualisere deres indre idéer og følelser igennem fremskabte objekter. Disse objekter kan senere 

bruges til at beskrive fremtidige designløsninger eller arbejdssituationer. Der er tre forskellige 

fremgangsmåder når det kommer til teknikker, der fokuserer på at skabe ting i PD: 

’participatorisk prototyping’, ’probes’ og ’generative værktøjer’ (Brandt et al., 2012, s.155). 

Participatorisk prototyping er hyppigt benyttet inden for PD-praksisser. Ved at gøre brug af 

lavpraktiske protyper, kan der fremstilles repræsentationer af det endelige design. Dette kan 

hjælpe brugerne med at forstille sig, hvordan den endelige version af den tekniske løsning 

kunne se ud. Et eksempel på participatorisk prototyping inden for HCI er brugen af papir-

prototyper til at visualisere et user-interface design, som eksempelvis benyttes indenfor app-

udvikling. Brugen af participatorisk prototyping bruges ofte i starten af et designprojekt, til at 

deltagerne i fællesskab kan udforske og teste idéer omkring fremtidig praksis (Brandt et al., 

2012, s.155-156). Probes er en fremgangsmåde, hvor fokus er at få brugerne til at reflektere og 

udtrykke deres erfaringer og følelser med et givent produkt, gennem interaktion i en relevant 

kontekst. Ved at observere denne fremgangsmåde får designerne en reel indsigt i produktets 

faktiske brug, dette ses blandt andet indenfor situeret design (ibid., s.155-159). Generative 

værktøjer er en række 2D- og 3D-komponenter, der kan anvendes af brugerne til at udtrykke 

deres følelser, idéer, drømme og aspirationer om deres fremtidige arbejde. Værktøjernes formål 

er at opfordre og udfordre brugerne til at udtrykke deres ofte tavse behov og drømme. De 

generative værktøjer skal ses som et designsprog, der giver brugerne mulighed for at 

frembringe og visualisere deres praktiske viden (ibid., s.159-160). 

Enact 

Mange af de teknikker som hører under enact kommer originalt fra dramaturgien. Enact ses i 

denne sammenhæng som en iscenesættelse af en given situation, med formål at give deltagerne 

en så virkelighedsnær oplevelse som muligt. Grundlaget for enact ses i at nye 
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designimplementeringer ofte medfører forandringer til den nuværende praksis. Begrebets brug 

henviser til aktiviteter, hvor en eller flere deltagere forestiller sig et fremtidigt scenarie og 

herefter iscenesætter det. Som resultat af denne udførsel kan idéer udvikles og præsenteres i 

form af legemliggørelse. Denne teknik kan anvendes til at fremvise et færdigt produkt, men 

også som et værktøj til fremvisning af et produkt eller idé, der stadig er under udvikling 

(Brandt et al., 2012, s.164). Opstillingen af scenarier bliver hyppigt brugt i enact. Scenarier 

defineres som historier omkring fremtiden. Dette er brugbart til at simulere og visualisere 

fremtidige situationer. Scenarierne tilbyder også en mulighed for refleksion og læring omkring 

designets udformning. Anvendelsen af scenarier er især udbredt i PD indenfor HCI. Her bruges 

teknikken til at visualisere den praktiske udformning af IT-løsninger, så brugerne kan reflektere 

og visualisere over disse (ibid., s.165-166). 

Udfordringer for PD-metoder 

De primære udfordringer indenfor PD-metoder ses, når konteksten for hvordan brugerne tilgås 

ændres, og der ses en situationsforandring. 

“The principles for organising Participatory Design shift when conditions for 

accessing users change. Establishing cooperation with users who are 

constantly ‘on the move’, or where the place where they ‘work’ is 

inaccessible (such as in their home), presents different challenges from a 

group of employers and management in an organisation and at a particular 

workplace.” (Bratteteig et al., 2012, s. 135). 

De problemer der kan opstå ved ændringen i den måde, som man tilgår bestemte 

brugergrupper, er også det som ligger bag dette projekts problemstilling. Projektgruppens fokus 

er at undersøge, hvordan Covid-19’s restriktioner har påvirket den måde, som der udøves og 

organiseres PD-arbejde og -metoder. Som konsekvens af Covid-19’s restriktioner bliver næsten 

alt arbejde udført online og/eller udenfor vante arbejdsrammer. Projektets analyse- og 

diskussionsafsnit ønsker at undersøge, i hvor bredt et omfang at PD-metoderne er blevet 

påvirket af dette. Et af fokuspunkterne vil lægge på, i hvor bredt et omfang disse metoder kan 

adapteres til at anvendes i et mere fleksibelt, omstillingsparat og virtuelt arbejdsmarked. 

Det kommende afsnit vil præsentere projektets valgte metoder og introducere projektets 

forskellige informanter. 
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4. Metodeafsnit 

Det kommende afsnit vil forklare projektets valgte metoder og deres udførsel. Projektets 

metoder vil også blive sat i relation til projektets analyse. Herunder vil der også hører en 

videnskabsteoretisk refleksion omkring brugen af projektets metoder. 

4.1. Kvalitativ metode 

Projektgruppen har valgt at fokusere på den kvalitative metode, da fokus er på subjektive 

holdninger og ekspertviden, fremfor statistikker og tal. Dette gøres igennem kvalitative 

interviews, hvor i alt tre interviews er blevet afholdt. Interviewpersonerne vil blive introduceret 

senere i afsnittet. Alle interviews er blevet transskriberet og kan findes i Bilag 1-3. 

Ved at benytte interviewmetoden, opnås der kendskab til den interviewedes livsverden. 

Interview som en metode foretages typisk for at få et indblik i menneskers oplevelser af 

specifikke fænomener. Gennem en efterfølgende analyse, vil projektgruppen forsøge at belyse 

denne livsverden. Projektgruppen ønsker at tilegne sig den viden, den interviewede har gennem 

menneskelige relationer, og derfor er interaktionen mellem intervieweren og den interviewede 

afgørende (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s.31-33). Intervieweren benytter derfor forskelligt 

sprog alt efter, hvem der interviewes. 

4.1.1. Ekspertinterview 

For at understøtte projektet bedst muligt, har projektgruppen valgt at benytte eksperter som 

interviewpersoner. Her er tale om både eksperter inden for den teoretiske del af PD, samt 

eksperter der arbejder med brugerinddragelse i felten. Lars Bjerg beskriver eksperter i sin 

videnskabelige artikel: ”Interviewteknik: Kildeidentifikation” (2005) således: 

”Eksperten er ham, der sidder inde med saglig viden og stort overblik - og 

som ikke har andre interesser end at søge og formidle sandheden. Prototypen 

er universitetsprofessoren, som har beskæftiget sig med netop vores emne i 

mange år, og som er fuldstændig neutral, fordi ingen betaler ham for at 

fremme bestemte interesser, og fordi ingen kan fyre ham for hans udtalelser.” 

(Bjerg, 2005, s.1). 

Bjerg skriver i sin artikel, at eksperter således næsten kan involvere alle former for fagfolk, så 

længe de ikke risikerer at have noget i klemme (Bjerg, 2005, s.1). 

For at få mest ud af interviewpersoner, har projektgruppen valgt at gøre brug af narrative 

interviews. Projektgruppen har valgt at interviewe Jesper Simonsen, som er en af de førende 
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forskere inden for PD. På baggrund af dette interview og Jespers udtalelser har projektgruppen 

valgt at opstille en række hypoteser. Disse vil blive beskrevet senere under introduktionen af 

interviewpersonerne. Projektgruppen har ligeledes valgt at inddrage de narrative interviews for 

at fokusere på, hvordan PD og brugerinddragelse specifikt bliver brugt på enkelte 

arbejdspladser. Samtidig vil der blive spurgt ind til, hvordan Covid-19 har påvirket disse 

arbejdsprocesser. Der ønskes specifikt at få repræsentanterne fra virksomhederne til at komme 

med eksempler på, hvordan deres arbejdsprocesser er blevet påvirket af Covid-19. Den 

narrative tilgang lægger op til, at der bliver fortalt historier og givet eksempler fra arbejdslivet, 

og den lægger op til at intervieweren kan spørge ind til disse eksempler (Kvale & Brinkmann, 

2015, s.209). 

4.1.2. Semistruktureret 

Under samtlige interviews, har projektgruppen valgt at benytte den semistrukturerede 

interviewmetode. 

”Kort sagt bør man gøre sig klart, hvad man ønsker at vide noget om, før man 

overvejer, hvordan man bedst muligt opnår den ønskede viden.” (Brinkmann 

& Tanggaard, 2015, s.31). 

Denne metode kræver at intervieweren har forhåndsviden omkring emnet. Ligeledes muliggør 

metoden, at interviewet kan gå i forskellige retninger, da der kan stilles opfølgende spørgsmål. 

Intervieweren benytter bevidst naivitet, for at få den interviewede til at være så konkret i sine 

formuleringer som muligt (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s.51). 

Interviewguide 

For at få det optimale ud af interviewene, har projektgruppen valgt at gøre brug af en 

interviewguide. En interviewguide er et dokument med en række spørgsmål som ønskes 

besvaret under et interview. Ved at have en guide, kan man sikre at man kan vende tilbage til 

de centrale emner og spørgsmål, hvis interviewet viger på afveje (Aarhus Universitet, n.d). 

4.2. Introduktion af Interviewpersoner 

Projektets interviewpersoner kan inddeles i to kategorier. Den ene kategori omhandler folk der 

har teoretisk og forskningsmæssigt syn på PD. I denne kategori findes projektets interview med 

henholdsvis Jesper Simonsen og Laura Lassen som skriver kandidatopgave i informatik. 

Formålet med at indsamle viden fra folk i denne kategori er at få teoretisk viden om, hvordan 

individer der er bekendte med PD har oplevet og forventer, at denne bliver påvirket af Covid-
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19. Ligeledes ønskes indblik i, hvilke muligheder der er for at overkomme disse gennem 

brugen af onlineværktøjer. 

Den anden kategori af interviewpersoner omhandler de individer, som til dagligt arbejder med 

brugerinddragelse på deres arbejdspladser. Her findes projektets interview med Katrine M. 

Andersen fra AP-pension. Projektet havet håbet på at opnå et yderligere interview indenfor 

denne kategori. Dette har dog ikke været muligt, da det grundet Covid-19, har været svært at få 

aftaler i hus med folk på arbejdsmarked. Formålet med at interviewe en der til dagligt arbejder 

med brugerinddragelse i praksis, er at få et indblik i hvordan det fysiske arbejde med 

brugerinddragelse, er blevet påvirket af Covid-19, samt hvordan de arbejder med det under 

Covid-19. 

De kommende afsnit vil introducere og begrunde valget bag de forskellige interviewpersoner. 

4.2.1. Jesper Simonsen 

Projektets første interview var med Jesper Simonsen som er professor i participatorisk design 

og datalogi. Han er ansat på Roskilde Universitet på Instituttet for Mennesker og Teknologi. 

Jesper er derudover også en signifikant forsker indenfor feltet, da han har adskillige udgivne 

tekster omkring brugen af PD med særligt fokus på PD inden for IT. Et af hovedværkerne 

indenfor PD er ”Handbook of Participatory design” (Simonsen og Robertson, 2012) som han er 

medforfatter til. Denne bog er en central del af projektets empiri. Derudover har han en 

signifikant viden med forskning af PD indenfor IT. Han er dog ikke ekspert indenfor Covid-19 

og kunne derfor kun komme med hypotetiske forventninger, omkring hvad dets effekter på PD 

kan være. Ønsket bag interviewet var at opnå en dybere viden om PD som en designtradition 

og få nogle hypotetiske gisninger omkring, hvad en forsker forventer at Covid-19 vil betyde for 

den fremtidige brug af PD (Bilag 1). Selve interviewet med Jesper blev udført fysisk på 

Roskilde Universitet. Muligheden for det fysiske interview opstod, da der på daværende 

tidspunkt var løsere Covid-19 restriktioner. 

4.2.1.1 Opstilling af hypoteser 

Som forklaret tidligere har projektgruppen valgt at opstille en række hypoteser på baggrund af 

interviewet med Jesper. Hypoteserne er primært opstillet på baggrund af enkelte udtalelser i 

interviewet. Projektgruppen har valgt opstille følgende hypoteser: 

Hypotese 1: Brugerinddragelseselementet i PD 
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Projektgruppens første hypotese omhandler brugerinddragelseselementet i PD, da dette er noget 

som Jesper betegner som det unikke og centrale ved PD: 

“Det unikke ved den, er at den helt grundlæggende ikke kun anerkender, men 

simpelthen tager som udgangspunkt, at hvis vi skal lave noget, der er 

fornuftigt og også noget som er politisk frigørende, (…) så skal folk inviteres 

ind til at deltage.” (Bilag 1) 

Ud fra dette opstilles følgende hypotese: 

For at kunne opnå et fornuftigt PD-designprodukt skal brugerne involveres aktivt i 

designprocessen. 

Hypotese 2: Brug af PD-metoder 

Denne hypotese tager sit udgangspunkt i, at brugerne er eksperter indenfor deres arbejde, men 

mangler redskaber til at sætte disse i sammenhæng med designudviklingen. 

“De [lægerne] aner ikke, hvordan man holder et møde med en dagsorden eller 

planlægger sådan en session som vi laver her. Men de ved en fandens masse 

om domæne, selvfølgelig. Det kliniske. Og de kan også konfigurere 

teknologien. Det kunne de også sagtens.” (Bilag 1). 

På baggrund af dette opstilles følgende hypotese: 

Designerens rolle skal være at facilitere de forskellige metoder indenfor PD-fremgangsmåder, 

for så at kunne iscenesætte brugernes ekspertise. 

Hypotese 3: Kritikpunkter ved PD  

Denne hypotese er baseret på hvorfor stakeholders eller interessenter kritiserer PD. Det første 

element er tid og økonomi som vejer tungt. Andet element er, at der bliver stillet 

spørgsmålstegn til, hvem der er eksperten. 

“Det ene er det må være forfærdelig dyrt, fordi så er der endnu flere aktører 

der skal blandes ind i det, og det andet er, får man så ikke bare lavet noget til 

lige præcis dem der er med og hvordan passer det så på tværs? Er det ikke 

bedre at sætte nogle eksperter til at lave noget, hvor de siger det her skal alle 

sammen bare gøre?” (Bilag 1) 

På baggrund af dette opstilles følgende hypotese: 

Modstand mod PD-projekter opstår ved for høje ressourceomkostninger, og en mangel på 

forståelse bag validiteten af brugerne som eksperter og deres inddragelse. 
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Hypotese 4: Brugerudvælgelse er et problem 

Denne hypotese er baseret på problemer der kan opstå i brugerudvælgelsen. 

“Problemet er tit når jeg oplever det i mine egne studier, hvor jeg selv beder 

om at få nogle med (…) Jeg kan ikke bestemme, altså f.eks. det studie jeg 

lavede sidst hvor vi var nede i Nykøbing Falster (…) Vi havde et ønske om at 

der skulle nogle læger med. Det fik vi ikke.” (Bilag 1) 

På baggrund af dette opstilles hypotesen:  

De største udfordringer indenfor PD kan findes i brugerudvælgelsen, herigennem udvælgelsen 

og adgangen til de vigtige og essentielle brugere for projektets gennemførsel. 

Hypotese 5a og 5b: Covid-19’s påvirkning på arbejdsmetoder 

Under dette opstilles to hypoteser. Den første omhandler konsekvenserne af Covid-19 på PD-

projekter, hvor den anden omhandler digitaliseringen af projekter. 

 

Den første hypotese fokuserer på gennemførelsen af PD-projekter under Covid-19. 

“Jeg tænker de fleste af dem, de får en stor pause. Så er der noget man så 

alligevel forsøger at komme igennem. For eksempel holdt vi en participatory 

designkonference med over 700 deltagere som ren onlinekonference. Det var 

aldrig gjort før. Nogensinde.” (Bilag 1) 

På baggrund af dette opstilles hypotesen: 

PD-projekter vil blive sat på pause eller helt aflyst som konsekvens af Covid-19. 

Den anden hypotese omhandler gennemførelsen af PD-projekter under Covid-19, og hvilken 

effekt digitaliseringen vil have på projekter. 

“Sådan en helt overvejende mulighed er jo at folk har vænnet sig til at bruge 

online forbindelser i langt højere grad. (…) Fordi man nu har været tvunget 

til det.” (Bilag 1) 

På baggrund af dette opstilles hypotesen: 

Denne form for digitalisering af diverse metoder ville have gået langsommere, hvis ikke Covid-

19 havde påduttet brugen af dem. 
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Hypotese 6: Digitaliseringen af PD-projekter under Covid-19’s påvirkning på fremtidige 

PD-metoder 

Denne hypotese er baseret på udviklingen af metoder indenfor PD. Mange af de online tiltag 

som har været nødvendige under Covid-19 ville måske have været længere ude i fremtiden, end 

de kommer til at være nu. 

“Jeg tror at der vil være flere der kommer til at forske i, eller interessere sig 

for, hvordan man laver brugerdreven design hvor der også er online (…) Det 

har der ikke været så stor interesse for før men fordi folk bliver ”pushed” ud i 

det nu, så er der også flere der vil interessere sig for det og så er der flere der 

vil forske i det. Så jeg tror, udforskningen af det at lave samarbejde over 

afstand, det tror jeg, det vil vokse.” (Bilag 1) 

På baggrund af dette opstilles følgende hypotese: 

Flere vil have fokus på at udvikle og benytte digitale arbejdsmetoder indenfor 

brugerinddragelse i PD-projekter. 

Afrunding af hypoteser 

En mulig kritik ved projektgruppens valg af at opsætte hypoteser på baggrund af interviewet 

med Jesper er, at det ikke er den mest PD-forenelige undersøgelsesstruktur. Ved at opstille 

hypoteser på baggrund af det teoretiske ekspertinterview, kan der opstå et syn, hvor den viden 

som der opnås gennem dette, ses som værende mere validt end de øvrige interviews. Dette er 

ikke intentionen, da alle interviewpersoner ses som eksperter indenfor deres felt. For at prøve at 

skabe denne objektivitet omkring projektets eksperter, opstilles der forskningstemaer til 

projektets analyse af interviewene. Selve analysen er derved ikke baseret på det ene interview, 

men nærmere på større og mere generelle emner. 

4.2.2. Laura Lassen 

Projektets andet interview er med Laura Lassen, der er studerende på Roskilde Universitet, 

hvor hun er i gang med at skrive sin kandidatopgave i informatik. Opgaven omhandler brugen 

af en teori kaldet ’employee experience’, og hvordan den kan forenes med brugen af PD i en 

forbedring af medarbejderoplevelsen i en specifik virksomhed. Employee experience er en teori 

der ser på at forbedre brugeroplevelsen for medarbejdere på en arbejdsplads, og hvordan denne 

kan være med til at øge deres effektivitet. Employee experience giver dog ikke nogen tilgang 
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til, hvordan brugeroplevelsen for medarbejdere kan forbedres. Af den årsag har hun valgt at 

kombinere denne teori med PD for at undersøge, hvordan en bedre medarbejderoplevelse kan 

skabes gennem brugen af PD-teknikker. Årsagen bag inddragelsen af Laura ligger i, at hun 

aktivt sidder og laver et PD-præget forskningsprojekt under Covid-19. Det er også særligt 

interessant, da hendes case-virksomhed er fordelt over tre lande, og de restriktioner som Covid-

19 sætter for rejser, derfor har haft en stor indflydelse på udførslen af diverse metoder. Hun 

blev derudover også anbefalet af Jesper under projektets tidligere ekspertinterview. Ønsket bag 

interviewets udførsel var at få viden bag processen af at arbejde på et brugerinddragende 

forskningsprojekt under Covid-19. Fokusset var at opnå viden om brugen af diverse metoder, 

og hvordan supplementer af de virtuelle værktøjer har fungeret som erstatning. Projektgruppen 

vidste på forhånd, at hun blandt andet havde erfaringer med brugen af værktøjet Miro, da dette 

blev nævnt i interviewet med Jesper (Bilag 2). Interviewet med Laura blev udført igennem et 

telefonopkald grundet strengere Covid-19 restriktioner. 

4.2.3. Katrine M. Andersen 

Projektets tredje interview er med Katrine M. Andersen, der arbejder som forretningsanalytiker 

og SCRUM-master i AP-pension. Her sidder hun specifikt i deres datterselskab, Nærpension. 

Hun arbejder med brugerinddragelse i forhold til det IT-system, som hun varetager. Det 

specifikke IT-system som hun sidder med, skal kunne hjælpe med salget af pensioner til 

forskellige typer af kunder. Disse kunder kan variere fra private kunder til interne og eksterne 

kunderådgivere i pengeinstitutter. Det er derfor interessant at interviewe hende, da hun arbejder 

i et felt, hvor diverse varierende kundebehov skal balanceres i designet af IT-systemet. 

Projektgruppen har valgt at interviewe Katrine, fordi hun har praktiske erfaringer med at 

arbejde med brugerinddragelse både før og under Covid-19. Hun kan derved være med til at 

give et indblik i, hvordan at arbejdet med brugerinddragelse er blevet ændret eller påvirket af 

Covid-19. Ønsket bag interviewet er at indsamle viden omkring hendes praktiske erfaring med 

brugerinddragelse på arbejdsmarkedet. Her ligger fokusset særligt på hendes brug af 

brugerinddragende metoder, og hvordan disse er blevet ændret som et resultat af behovet for 

onlineværktøjer (Bilag 3). Interviewet med Katrine blev udført igennem et telefonopkald. Dette 

skyldes, at der ligesom ved interviewet med Laura var blevet strammet op på Covid-19 

restriktionerne i Danmark. 
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Ved at inddrage flere forskellige typer af interviewpersoner, prøver projektet at leve op til det 

participatoriske standpunkt, hvor både teoretisk og praktisk viden skal inddrages for, at et 

problem kan forstås og analyseres. 

4.3. Afrunding af metodeafsnit 

På baggrund af projektets metoder, kan der udføres forskellige videnskabsteoretiske 

refleksioner omkring brugen af disse. Fra et pragmatisk videnskabsteoretisk syn vil 

refleksionen omhandle projektets metoders adaption til den evigt skiftende omverden, som 

projektet eksisterer i. Pragmatismens ontologi er, som beskrevet i teoriafsnittet, præget af et 

fokus i den foranderlige verden og menneskers forsøg på at skabe løsninger. Set i forhold til 

projektets metoder, kan denne tendens ses ved en ændring fra fysisk at udføre interviewene, til 

at gøre dem telefoniske. Grundet de forandringer der skete i forlængelse af Covid-19’s 

restriktioner, blev projektgruppen nødt til at finde nye løsninger på at indsamle empiri. 

Derudover kan der også ses tegn på pragmatismens metodologi, da formålet bag interviewene 

er at indsamle viden om, hvordan de forskellige interviewpersoner har forsøgt at kontrollere 

den foranderlige verden, som konsekvens af Covid-19. 

Fra et aktionsforskningsperspektiv vil fokusset ligge på, i hvor høj grad projektets metoder 

tillader interaktion og forskning med brugerne i deres givne kontekst. Her vil projektets valg af 

metoder ses som mangelfulde, da de ikke tillader et tæt samarbejde mellem projektets 

medlemmer, og de folk som de undersøger. Metoderne tillader, i form af deres udførsel, ikke 

det tætte sammenspil mellem forsker og felt, som præger aktionsforskningens tilgang. Dette er 

især gældende ved de telefoniske interviews, hvor der ingen fysisk interaktion er mellem 

interviewer og interviewperson. 

De forskningstemaer som projektet har udvalgt og undersøgt med fokus på projektets 

interviews, vil blive præsenteret i analyseafsnittet. Her vil de blive sammenholdt med projektets 

hypoteser. Det kommende afsnit har til formål at fremvise eksisterende empiri omkring det 

nutidige standpunkt i PD, samt andre forskningsområders respons på Covid-19 og behovet for 

digitalisering. 
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5. PD i dag og virtuelle værktøjer 

Dette afsnit vil fokusere på PD i et nutidigt perspektiv, hvor fokus ligger på tredje bølge af HCI 

og socio-materielle samlinger. Derudover vil afsnittet fokusere på Covid-19 og erfaringer med 

virtuelle værktøjer under denne. 

5.1. PD i et nutidigt perspektiv  

Den nutidige brug af PD, skal ses i sammenhæng med de tre bølger indenfor HCI (jf. afsnit 

2.4). Vi befinder os i dag i tredje bølge, der har sit fokus på applikationer i hjemmet, fritiden og 

kulturen. I anden bølge blev brugen af PD-metoder meget udbredte indenfor design, hvor der i 

tredje bølge sættes spørgsmålstegn ved disse metoder (Bødker, 2015, s.26). I anden bølge lå 

fokus på at designe applikationer til arbejdspladserne, hvorfor PD får en stor rolle, da 

medarbejderne har mange meninger omkring medieringen af deres arbejde. Ændringen i den 

tredje bølges fokus gør, at PD bliver et omdiskuteret emne. Brugerne har en mere individuel 

oplevelse af applikationer i hjemmet og fritiden, end de har af applikationer på arbejdspladsen. 

Dermed ses der et behov for at bygge en bro mellem anden og tredje bølge af HCI, for at finde 

en balance mellem den individuelle oplevelse og den fælles udvikling/anvendelse af teknologi 

(ibid.). Dette skift mellem anden og tredje bølge, kalder Susanne Bødker (2015) et skifte fra 

arbejdsrelaterede teknologier til ’resten-af-livet-teknologier’, hvor udviklingen af 

applikationerne har fokus på forbrugerteknologi. Anden bølge er præget af rationalitet på 

arbejdspladsen, hvor følelser spiller mere ind i tredje bølge (ibid., s.27). 

I de senere år indenfor tredje bølge af HCI er nye teknologier dukket op, såsom ’pervasive 

technologies’ og AR. Pervasive technologies refererer til allestedsnærværende og invasive 

teknologier, der indlejres i hverdagsprodukter. Teknologierne bliver dermed en større del af 

vores hverdag, hvorfor HCI skal gentænkes. Af samme grund skal tilgangene indenfor PD 

gentænkes i tredje bølge. Der benyttes nu indenfor PD-projekter en metodisk ’take-it-or-leave-

it’-tilgang, gennem eksempelvis kulturelle probes (jf. afsnit 3.4.2.). Fokusset er at få brugerne 

til at udtrykke deres erfaringer og følelser med produktet, gennem interaktion i en kulturel 

kontekst. Dette kræver at brugerne træder ud af rollen som arbejdstagere, og i stedet deltager i 

designet som personer, der bringer sit liv til designet (Bødker, 2006). PD har i tredje bølge af 

HCI fået en ny retorik, således at designere skal være mere involverede i det store billede af 

socialt innovativt design og ikke kun den økonomiske bundlinje. Designprocessen skal spredes 

mellem forskellige deltagende stakeholders med forskellige kompetencer, og idéer skal 

forestilles, prototypes og udforskes tidligt i designprocessen (Bjögvinsson et al., 2012, s.101). 
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Dette fokus på prototyping får derfor en ny betydning i tredje bølge. Der skal nu tænkes 

refleksivt i interaktionen med designet (Bødker, 2006).  

Socio-materielle samlinger og designting er andre væsentlige elementer i brugen af PD i dag 

(jf. afsnit 2.3.). Skiftet fra at designe objekter til at designe socio-materielle samlinger, er en 

fundamental ændring i tilgangen til design (Bjögvinsson et al., 2012, s.102). Denne ændring 

besværliggør udvælgelsen af deltagere, da de skal have en ny tankegang i designprocessen. 

Traditionelt har deltagerne i et PD-projekt, igennem prototyping, skullet forestille sig ’brug før 

egentlig brug’, hvilket satte store krav til at deltagerne skulle forestille sig designet i en større 

kontekst. Ligeledes skulle deltagerne kunne forestille sig fremtidige designs, der ikke 

nødvendigvis havde noget med det specifikke projekt at gøre, men i stedet var rettet mod 

fremtidige stakeholders (ibid.). 

Denne brug før egentlig brug-tilgang er i højere grad blevet erstattet af en ’design efter design’-

tilgang. Dette skyldes, at PD i dag skal ses som en infrastruktur af designaktiviteter. Det 

specielle ved den infrastrukturelle tilgang, er at den udsætter noget af designet og deltagelsen til 

efter projektet er foretaget. Hvis der først deltages efter der designes, åbnes der for muligheden 

for design efter design, hvor der efterdesignes på et færdigt produkt. Dette muliggør en bedre 

interaktion med designet og dermed et bedre indblik i konteksten af designet (Bjögvinsson et 

al., 2012, s.104). 

Der diskuteres derfor i dag om brug før egentlig brug-tilgangen er forældet indenfor PD. Der er 

mange andre stakeholders end bare brugerne, og folk interagerer med design på forskellige og 

uforudsigelige måder.  

“Envisioned use is hardly the same as actual use, no matter how much 

participation has occurred in the design process” (Bjögvinsson et al., 2012, 

s.107).  

Dermed tilskynder design efter design-tilgangen, at der ses på det faktiske brug af designet i 

stedet for det påtænkte brug af designet. I stedet for at fokusere på at involvere brugere i 

designprocessen, skifter fokus til at se enhver brugssituation som en potentiel designsituation 

(Bjögvinsson et al., 2012, s.107). 

5.2. Erfaringer med virtuelle værktøjer 

Nedenstående afsnit vil præsentere undersøgelser af PD- og andre onlinemetoder, som indtil 

videre er blevet benyttet som følge af Covid-19’s restriktioner. Ved brugen af VR/AR og andre 
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onlinemetoder, formår eksperter at udpensle, hvordan og hvorledes disse metoder kan fungere 

optimalt i et online format. Derudover vil projektgruppen undersøge de fordele og ulemper, 

som disse metoder kan forårsage. Det har grundet Covid-19 været nødvendigt for størstedelen 

af arbejdspladser og universiteter at skære ned på fysisk kontakt. Løsningen er blevet 

onlineundervisning og/eller onlinemøder, hvilket har betydet en stor fremgang for 

interaktionsapplikationerne Zoom og Teams (Dwivedi, 2020, s.2). 

Covid-19 har påvirket hele samfundet, hvortil undervisningsområdet har været særligt hårdt 

ramt. Flere universiteter verden over er blevet nødsaget til enten at lukke ned eller forsøge at 

digitalisere deres undervisning. Herhjemme i Danmark foregår alt undervisning over 5. klasses 

niveau udelukkende i et online format (Thinkeuropa, 2020). Samme tendens er set på 

Loughborough University, England. 

”The Information Management Group in the School of Business and 

Economics at Loughborough University, UK were no exception to this 

challenge. Over a few short weeks, IM colleagues had to convert existing and 

new teaching material to an online format for a variety of different cohorts 

including MBA, postgraduate and undergraduate students” (Dwivedi et al., 

2020, s.3). 

Betydningen for denne online skematisering er udfordrende. Det har og kræver fortsat mange 

ændringer, hvor undervisere skal omstrukturere til en helt anden hverdag uden de rette 

kvalifikationer eller træning (Dwivedi et al., 2020, s.3). Der er samtidig også flere krav for at 

undervisningen skal kunne fungere optimalt. Risiko for fejlkilder i form af enten netværksvigt, 

lydproblemer og andre risici for hardwareproblemer stiller større krav til underviserne. 

”Good lighting is vital for successful online delivery, and there is useful 

advice online that provides straightforward guidance on how to improve 

online (…) A consideration of the best combination of microphone and sound 

was also essential to ensure that the academic’s speech was captured clearly, 

and some colleagues had invested in new webcams and lapel microphones.” 

(Dwivedi et al., 2020, s.3). 

De studerende skal samtidig også være engagerede, og det er især her applikationer som Zoom 

og Teams viser sine styrker. Applikationerne er inkorporeret med forskellige funktioner, som 

gør det nemmere for brugerne at interagere med hinanden. Der er både mulighed for at chatte 

med hinanden, optage en samtale, samtidig med det er muligt enten at dele sin skærm eller 

optage sig selv. En undersøgelse på Loughborough University viser, at det online format kan 

fungere succesfuldt. Undersøgelsen viste blandt andet, at det tog kortere tid for underviseren at 
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nå igennem pensum, samtidig med at den viste at gruppearbejde blandt de studerende blev 

forkortet med op til 50 pct. De studerende på universitetet tog godt imod den nye ændring, og i 

visse tilfælde gjorde det online format, at de studerende blev mere effektive i undervisningen 

(Dwivedi et al., 2020, s.3). Det er ikke kun undervisningsområdet som er blevet ramt. Mange 

medarbejdere i organisationer og på flere arbejdspladser er også nødsaget til arbejde 

hjemmefra. Meninger omkring hjemsending af personale er splittet og begge sider har deres 

standpunkt på, hvorfor de er for eller imod. En positiv opfattelse er at det nu er blevet mere 

acceptabelt at arbejde hjemmefra. Transformationen fra at flytte til hjemmearbejde er gået 

ekstremt hurtigt, da det har været en nødvendighed, og det at arbejde hjemme bliver nu set som 

normalt (ibid.). Dog har hjemmearbejdet også sine ulemper, da medarbejderens gejst kan 

risikere at falde som følge af manglende interaktion med kollegaer. Dette går i særlig grad 

udover ansigt-til-ansigt interaktionen med kollegaerne, og derfor har mange medarbejde haft 

svært ved arbejde hjemmefra (ibid.). 

Tendensen til at gå over til et online format er også tidligere set indenfor forskning af PD-

metoder. Et eksempel på det er ”Participatory Design Online Tool” (Pdot) (Gillet, Heintz, 

Holzer, Govaerts & Law, 2014). Undersøgelsen understøtter at ansigt-til-ansigt workshops har 

deres begrænsninger. Det kan være for dyrt at afholde, samtidig med det kræver meget 

forarbejde og kan være kompliceret at få alle deltagere og researchere fløjet til samme 

beliggenhed (ibid., s.2582). Ved brugen af online workshops slipper man for de begrænsninger, 

da man samler alle de involverede over internettet. Denne tilgang er baseret på ni krav, som 

skal opfyldes for, at et program skal kunne foregå online. Kravene er fordelt ud på to 

forskellige fokusområder. Det første fokusområde appellerer til brugeren og bliver kaldt ’User 

Requirements’ (ibid.): 

- Interactivity: brugeren skal have muligheden for at arbejde med interaktive prototyper 

i stedet for at arbejde med statiske billeder. 

- Annotation: brugeren skal have mulighed for at give feedback på skrift, samtidig med 

de også skal have mulighed for at relatere til interfacet. 

- Creative: i forlængelse af annotation skal brugeren have mulighed for at give kreativ 

feedback. Kravet appellerer til grafisk feedback. Det kan eksempelvis være at tilføje, 

fjerne eller rykke rundt på komponenter i interfacet. 

- Collaboration: appellerer til at brugerne skal samarbejde. 

- Access: programmet skal være lettilgængeligt og det skal være muligt at tilgå via 

internettet, samtidig med det skal virke uden brug af diverse installationer. 
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- Instructions: der skal være instruktioner, så brugerne let kan tilgå programmet og 

samtidig skal der være mulighed for yderligere instruktioner, uden behovet for at 

kontakte udviklerne af programmet. 

Ligeledes stilles der krav til udviklerne bag programmet. Disse kaldes ’Developer 

Requirements’ (Gillet et al., 2014, s.2582): 

- Activity: udviklerne skal have mulighed for at tilgå brugernes aktivitet og deres data.  

- Aggregation: der skal være mulighed for sammenlægning af data fra forskellige 

brugere. 

- Export: det skal være muligt at eksportere den relevante data til statistisk software. 

Andre forskere inden for PD er også i gang med at undersøge hvordan og hvorledes PD-

metoder kan foregå i et online format. I starten af pandemien forsøgte mange PD-forskere at 

udskyde deres projekter, i håbet om at pandemien var kortvarig, og man derfor kunne vende 

tilbage til normalen (Howard & Roberts, 2020). Grundet pandemien har forskere være nødsaget 

til at tage online PD-metoder i brug. De tidligere nævnte applikationer som Zoom og Teams er 

blevet benyttet, samtidig med at forskere er begyndt at gøre brug af andre online applikationer, 

herunder Miro (ibid.). Miro fungerer som et opslagsværktøj, hvor brugerne kan dele og 

interagere med hinandens opslag. Der er bred enighed hos PD-forskere, om at det optimale 

brug af PD bør være ansigt-til-ansigt, men samtidig er der også flere fordele ved brugen af 

online PD-værktøjer (ibid.). Med udgangspunkt i dette afsnit, vil projektgruppen diskutere 

fordele og ulemper ved online designmetoder i diskussionsafsnittet. 
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6. Analyse afsnit 

Det følgende afsnit vil være en analyse af fem forskningstemaer. Analysen vil være baseret på 

de to interviews med Katrine M. Andersen og Laura Lassen, samt de opstillede hypoteser. 

Projektgruppens tilgang til analysen, ses i udfoldelsen af temaer. Da projektgruppen havde 

transskriberet interviewsne, satte to medlemmer sig ned og kiggede dem igennem. Herfra fandt 

de forskellige temaer, som var repræsenterede i de to interviews. Efterfølgende sammenlignede 

projektgruppen de forskellige temaer og citater, som de havde highlightet separat, for at se om 

der var en overensstemmelse mellem temaerne som ansås vigtige. Der var en masse 

sammenhænge mellem de temaer som projektgruppen havde fundet hver især. Følgende temaer 

var repræsenteret: 

- Arbejdsbeskrivelse 

- Brugerinddragelse herunder brugerbehov 

- Metoder – workshops 

- Typer af kunder/brugere 

- Præ Covid-19: arbejdsmetoder og brugerinddragelsen 

- Post Covid-19: udfordringer, konsekvenser og dilemmaer 

- Kreativitet 

- Kommunikation 

- Onlinevirkemidler og IT-løsninger 

- Brugerudvælgelse 

- Ressourcer og økonomi 

- PD-relation/teori 

- HR og brugeroplevelser: arbejdsmiljø og medarbejderoplevelsen 

- Læringskurver og processer 

Efterfølgende valgte projektgruppen at lave fem samlede forskningstemaer baseret på alle de 

små temaer. Dette endte med følgende: 

• Præ-Covid-19 arbejde 

• PD-elementer (metoder, planlægning og ressourcer) 

• Deltagerelementer, herunder hvordan deltageren deltager 

• Online værktøjer – udfordringer og fordele ved brugen af det 

• Covid-19: forandringer og konsekvenser 
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Herefter udvalgte projektgruppen relevante citater fra de transskriberede interviews og 

gennemgik de syv hypoteser, som var blevet opstillet på baggrund af det indledende interview 

med Jesper Simonsen. Dette gjordes så de naturlige temaer som var fremkommet i interviewene 

blev belyst på baggrund af den narrative tilgang, samt at de originale hypoteser skulle 

inddrages. 

6.1. Præ-Covid-19 arbejde 

Analysen af dette forskningstema vil primært være fokuseret på interviewet med Katrine. Dette 

skyldes at Lauras arbejde på hendes kandidatopgave først er startet efter Covid-19 var 

indtruffet. Hun vil dog stadig blive inddraget i denne del af analysen i form af hendes tanker 

om, hvad hun ville have gjort, hvis opgaven var blevet udført uden Covid-19. 

En af de ting som går igen i interviewet med Katrine er den indflydelse, som den fysiske 

kontakt med hendes kollegaer havde for hendes arbejde. 

”Så det vil sige før corona der sad jeg i kontor tre meter ved siden af sad alle 

mine kunderådgivere på det næste kontor, så der var det jo rejse sig op fra 

stolen gå de der tre-ti-meter-agtigt over til den pågældende kunderådgiver jeg 

havde brug for at snakke med eller lige spare med og sige ”hvad så, hvordan 

og hvorledes med det her” og ”det her” (…) ”hvad kan vi gøre her”, og 

ligesom spare på den måde.” (Bilag 3) 

Hendes arbejde var før Covid-19 præget af, at hun befandt sig indenfor kort distance af hendes 

kollegaer og fagpersoner. Hvis der opstod et problem i forhold til hendes arbejde, kunne hun 

hurtigt rejse sig op og spare med sine kollegaer omkring dette. Der skulle derved ikke navigeres 

igennem diverse medier og kanaler, før hun kunne få andres input på selve arbejdet. Katrines 

arbejdsopgaver var derved før Covid-19 præget af, at man nemt kunne have en fysisk dialog og 

sparring med fagpersoner omkring den konkrete udformning af arbejdet. Dette fokus på den 

fysiske tilstedeværelse i arbejdsopgaverne kan også ses i interviewet med Laura. Her 

understreger Laura i en refleksion omkring opgavens retning, hvis Covid-19 ikke var en faktor 

omkring udformning af hendes case: 

” For jeg havde sådan set lidt en drøm om at jeg skulle være taget til et af 

landende [Sverige og Norge, hvor firmaet hun har som case også har 

kontorer] og have lavet workshop med dem, og det kunne jeg jo så ikke for så 

lukkede de grænsen. Men det var noget som jeg havde tænkt lang tid inden 

jeg var gået i gang med mit speciale, det var så bare en mulighed der jo aldrig 

kunne blive til noget.” (Bilag 2) 
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Hendes arbejde med at udføre brugerinddragende forskning ville derfor, i en ikke-Covid-19 

situation, være præget af den fysiske kontakt mellem forskeren og forskningssubjekterne. Et 

særligt aspekt der fremgår ved dette citat, er arbejdet eller forskning, hvor man rejser ud til sine 

subjekter for at inddrage dem. I sådanne brugerinddragende forskningsprojekter, ville der 

normalt være en mulighed for at rejse til andre områder og foretage brugerinddragelsen i det 

miljø, som det forventes anvendt i. Disse to eksempler på den fysiske kontakt mellem designer 

og bruger i den situerede arbejdsopgave, kan ses reflekteret i projektets sjette hypotese omkring 

behovet for digitalisering af brugerinddragende arbejdsmetoder: ”Flere vil have fokus på at 

udvikle og benytte digitale arbejdsmetoder indenfor brugerinddragelse i PD-projekter” (jf. 

afsnit 4.2.1.). Det fremgår, også i det citat som hypotesen er opbygget på. Fokusset ved at 

brugerinddragelsen før Covid-19 lå på, at designeren havde mulighed for at interagere og 

samarbejde fysisk med de øvrige deltagere i designprojektet. 

Et andet element der fremgår i interviewet med Katrine er, at det er vigtigt for hende i hendes 

arbejde, at hun har muligheden for at kunne udtrykke sig kreativt. 

”Det kan godt være rigtig rigtig svært, særligt fordi at jeg som menneske er 

en der tegner rigtig meget på tavlen eller tegner rigtig meget på papir og siger 

okay, ”hvis vi gør sådan her og sådan her”, det har jeg bare erfaringer med, at 

det er den måde jeg bedst får kommunikeret til personer i forhold til at sige, 

”du siger det her er det her, så sådan her mener du det.”” (Bilag 3). 

Det at kunne udtrykke sig kreativt gennem brugen af visuelle komponenter er et vigtigt aspekt 

for Katrine. Hun bruger det til at formidle og kommunikere den viden, hun har som designer. 

Hun har erfaret, at hendes brugere nemmere forstår, hvad hun prøver at fortælle dem, hvis dette 

understøttes af visuelle komponenter. Dette understøttes af projektets teori, hvor brugen af 

visuelle komponenter også bliver fremhævet som et vigtigt element i diverse PD-metoder. 

Dette kan yderligere ses som en bekræftelse af projektets første hypotese omkring at designeren 

aktivt skal inddrage brugeren i designprocessen: ”For at kunne opnå et fornuftigt PD-

designprodukt skal brugerne involveres aktivt i designprocessen” (jf. afsnit 4.2.1.). 

Ud fra analysen af dette forskningstema, kan det konkluderes at arbejdet med 

brugerinddragelse før Covid-19 i høj grad var præget af den fysiske interaktion mellem 

designer og bruger. Dette kan være med til at bekræfte projektets sidste hypotese omkring 

behovet for en digitalisering af PD-metoder. Derudover blev der igennem Katrines forklaringer, 

også lagt vægt på vigtigheden i visuelle og kreative arbejdsformer, når det kom til at formidle 
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og kommunikere med deltagerne. Dette kan være med til at give belæg til projektets hypotese 

omkring at succesfuld brugerinddragelse kræver, at designeren aktivt inddrager brugeren. 

6.2. PD-elementer 

En pointe der går igen i begge interviews er det faktum, at et vigtigt element for et succesfuldt 

PD-projekt, er at organisationen tillægger ressourcer til designprocessen. 

”Det er jo også noget af det man siger med participatory design, at der er nødt 

til at ligges nogle ressourcer fra ledelsen i virksomheden før man kan få 

sådan noget til at fungere.” (Bilag 2). 

Som Laura understreger i dette citat, er det ikke muligt at lave et fungerende PD-projekt, hvis 

ikke ledelsen er villige til at tillægge det ressourcer. Denne tendens ses også afspejlet i 

interviewet med Katrine, hvor der også på arbejdsmarked bliver lavet vurderinger og 

prioritering alt efter de ressourcer, der er til rådighed. 

”Så de prioriterer ligesom ud fra de penge man lige har, hvad for nogle 

projekter man gerne vil, altså du ved hvad er mest, hvad giver mest værdi for 

os som kunder.” (Bilag 3). 

Som det fremgår i interviewet, er en virksomheds ressourcer vigtigt i beslutningen om, hvor 

vidt et projekt bliver skudt i gang eller ej. Den endelige værdi som projektet vil bringe til 

virksomheden, er en vigtig faktor, når det kommer til om ressourcer skal tillægges eller ej. 

Ressourcefokusset kommer også til udtryk i interviewet med Jesper og kan ses afspejlet i 

projektets tredje hypotese omkring kritikpunkter ved PD: ”Modstand mod PD-projekter opstår 

ved for høje ressouceomkostninger, og en mangel på forståelse bag validiteten af brugerne som 

eksperter og deres inddragelse” (jf. afsnit 4.2.1.). Her fremgår det, at en af de ting som ofte 

kritiseres ved PD er høje ressourcemæssige omkostninger.  

Et andet aspekt af PD som fremkommer i begge interviews, er fokusset på aktivt at involvere 

brugerne i designet. I Lauras tilfælde kommer dette til udtryk igennem hendes tanker om 

sammenhængen mellem PD og employee experience. 

” Participatory design har den samme fundamentale grundforståelse og etik i 

den her med reel brugerdeltagelse. Og den samme har de i employee 

experience, hvor de siger, du kan ikke øge medarbejderoplevelsen, hvis ikke 

medarbejderne er med til at definere den her oplevelse, og det er jo præcis 

den samme tankegang der ligger i participatory design. Jeg kan ikke lave et 

IT-system til de her medarbejdere, hvis ikke de er med til at fortælle mig 

hvad det skal kunne.” (Bilag 2). 
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Laura har valgt at inddrage PD i kombination med employee experience, da begge traditioner 

har et primært fokus på den reelle brugerdeltagelse og brugeroplevelse. Grundlaget for brugen 

af PD til udarbejdelsen af hendes case ses i en tankegang om at et IT-system, der skal kunne 

hjælpe til at forbedre medarbejdernes brugeroplevelse, ikke kan designes uden at brugerne 

bliver aktivt involvereret i processen. Dette fokus på, at have brugerne aktivt med i 

designprocessen kan også ses i Katrines interview. 

”(…) når jeg har skulle faciliteter workshops eller møder, så har jeg skulle 

være meget opmærksom på, hvem jeg har med ombord, og om alle er blevet 

hørt. Normalvis er det noget som faktisk, foregår implicit hos mig i mit hoved 

i forhold til, ”hov har du talt med” .. (utydelig lyd).. kommet på banen, og 

hvordan og hvorledes. For der kan du ligesom kigge på folk og se om de er 

med i øjnene.” (Bilag 3). 

Katrine har fokus på at inddrage sine brugere og eksperter aktivt i udformningen af deres 

produkter. Hun forklarer, at en stor del af hendes arbejde i at lave brugerinddragelse i form af 

workshops lægger i, at sørge for at alle involverede deltagere bliver hørt. Hendes benyttelse af 

brugerinddragelse er derfor i høj grad præget af PD-elementet af, at forstå brugernes diverse 

behov. Som designer er det vigtigt, at hun kan holde øje med at få inddraget alle deltagerne 

aktivt i processen, så der kan sikres det bedst mulige resultat. 

Citaterne understreger, at succesfuldt PD-brugerinddragelse består i, at aktivt inddrage 

brugerne i designet. Dette fokus kan ses afspejlet i projektets første hypotese: “For at kunne 

opnå et fornuftigt PD-designprodukt skal brugerne involveres aktivt i designprocessen” (jf. 

afsnit 4.2.1.). Hypotesen bygger på, at den aktive brugerinddragelse er den eneste måde at opnå 

fornuftige resultater i en PD-proces. 

Et andet PD-element der fremgår i Katrines interview, er hendes syn på rollen som 

designfacilitator: 

”Altså jeg er egentlig bare en der transformatere viden (…) og systematiserer 

viden, så jeg ved jo ikke noget. Altså jeg tager jo kun den viden indenfor 

mine specialister og prøver at indsætte den i det tekniske view jeg har i 

forhold til hvordan strømmer data så frem og tilbage. Så min 

spidskompetence eller (…), min fornemmeste opgave er jo at snakke med de 

rigtige mennesker, forstå deres behov og sætte det ind i en kontekst, og 

ligesom få afprøvet er det så rigtigt forstået.” (Bilag 3). 

Hun anerkender her, at hendes arbejdsrolle som designfacilitator ikke er at vide alt omkring det 

emne, som hendes løsning skal implementeres i. Hendes rolle er derimod at lytte og tale med 
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forskellige brugere, for at forstå deres behov. Dette kan derefter indsættes i en designkontekst, 

der giver mulighed for at afprøve eventuelle løsninger. Dette er i høj grad sammenligneligt med 

den rolle som designeren traditionelt har i PD. Designerens rolle er at lytte til sine brugeres 

behov og give en kontekst, hvorigennem de mulige løsninger kan iscenesættes og afprøves (jf. 

afsnit 3.4.1.). 

Ud fra analysen af dette forskningstema kan det følgende konkluderes. I både Katrine og 

Lauras interview fremgår afsætningen af ressourcer som en vigtig faktor ved brugerinddragelse. 

Dette kan være med til at give validitet til projektets tredje hypotese omkring de høje 

ressourcemæssige omkostninger ved et succesfuldt PD-projekt. Derudover har både Laura og 

Katrine et fokus på at brugeren aktivt skal inddrages i designet. Katrine understreger dette 

igennem hendes brug af workshops samt hendes forklaring af sin egen arbejdsrolle. Laura 

understreger dette i hendes tanker bag inddragelsen af PD i hendes case. Disse pointer kan være 

med til at give validitet til projektets første hypotese omkring den aktive inddragelse af 

brugerne. 

6.3. Deltagerelementet 

I det tredje forskningstema undersøges det, hvordan projektets interviewpersoner inddrager 

brugere og deltagere i deres arbejde. Der kan være mange forskellige definitioner og 

betydninger på, hvilke brugere som der inddrages, når der tales om brugerinddragelse (jf. afsnit 

3.4.2.). Dette ses i særdeleshed også i Katrines arbejde, hvor hun balancerer mellem 

inddragelsen af forskellige kunder og deres varierende behov. 

”Alt hvad jeg laver, skal jeg koordinere med nogle interessenter på den ene 

eller anden måde. Så på den måde har jeg nogle gange flere former og typer 

af kunder i forhold til om det er en forretningsvendt, eller det ønske jeg skal 

lave, alt mit arbejde starter jo enten med et forretningsønske (…) eller ud fra 

vores kunde.” (Bilag 3). 

Alt det arbejde som indgår i designet af hendes produkt, skal konstant koordineres i forhold til 

forskellige typer og former af brugere. Selve grundlaget for det arbejde som skal udføres, 

begynder derfor fra et behov enten fra kunden eller fra en forretning. Brugerinddragelsen bliver 

derved en naturlig forlængelse af designprocessen, da den grundlæggende er forankret i 

brugernes behov og ønsker. Inddragelsen af forskellige typer af brugere er vigtig, da deres 

behov kan være varierende og forskelligartede. 
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”Så på den måde så er deres behov også meget varierende. Det er sådan de 

typiske kunder jeg har, eller det typiske syn på kunder. Så har jeg hvis vi 

tænker sådan brugerintegreret design og inddragelse derfra, har jeg ligesom 

nogle andre kunder. ” (Bilag 3). 

Dette syn på forskellige og varierende typer af brugere, er en af de faktorer for 

brugerudvælgelsen, der blev præsenteret under projektets teoriafsnit. Fokus var her på at 

deltagerene i designet skulle være repræsentative, så den endelige brugergruppes mangfoldige 

behov kunne forstås og inkorporeres i designet. Ud fra projektets fjerde hypotese omkring 

problemer ved brugerudvælgelse kan det konkluderes, at dette ikke er gældende i interviewet 

med Katrine: ”De største udfordringer indenfor PD kan findes i brugerudvælgelsen, 

herigennem udvælgelsen og adgangen til de vigtige og essentielle brugere for projektets 

gennemførsel.” (jf. afsnit 4.2.1.). Da Katrine er hyret til specifikt at kommunikere med de 

brugere, som er påvirket af de designs hun arbejder med, har hun ikke et problem med 

brugerudvælgelsen. Dette kan skyldes, at der er tale om brugerinddragelse i et arbejdsmarked 

perspektiv og ikke brugerudvælgelse i et forskningsperspektiv, hvilket projektets hypotese er 

baseret på. En årsag til dette kan også være, at de nødvendige ressourcer til projektet er afsat, 

som forklaret tidligere under forskningstema 1. Hvis der derimod ses på Lauras opgave, er det 

anderledes. Tankegangen bag brugerudvælgelsen ligger grundlæggende stadig i et PD- og 

employee experience-perspektiv. 

”Så det er mest denne her tankegang om, den bruger der skal bruge det 

produkt vi nu laver, om det er en oplevelse eller et IT-system, den bruger skal 

være med i designet af det produkt. ” (Bilag 2). 

Her kommer ønsket også fra at brugerne er en integreret del af designet, og af de oplevelser 

eller IT-systemer, som der skal præge deres hverdag. Fokusset i udvælgelsen af 

interviewpersoner som kunne bidrage til Lauras opgave, er dog en anden end i Katrines 

arbejde. Dette skyldes blandt andet, at der er tale om en casebaseret-opgave som løber over en 

begrænset tidsperiode, og at hun ikke er en intern del af den virksomhed hvis brugere skal 

inddrages. 

”Så det jeg gjorde, var at i den danske afdeling der kender jeg nogle af dem 

personligt, så jeg rakte ud til dem (utydelig lyd) Kendte selv deres rolle i 

virksomheden, de kunne være forandringsagenter for eksempel, sådan nogle 

som kan finde ud af at tage en forandring på sig og så gå forrest og få de 

andre medarbejdere med på den forandring som skal ske. Så det er sådan 

nogle jeg har interviewet, og der er nogle, jeg ved, har været der i rigtig 

mange år.” (Bilag 2). 
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Her bestod brugerudvælgelsen i, at hun rakte ud til personer eller individer, der har en stor 

indflydelse blandt virksomhedens medarbejdere. Hendes udvælgelse af disse personer svarer til 

hvad der, i denne projektrapports teoriafsnit, betegnes som systemfortalere og brugerfortalere. 

Fokusset ligger her på at få fat i personer, der kan være med til at nå ud til og overtale store 

dele af brugergruppen. Det er dog vigtigt at understrege, at Lauras opgave er hypotetisk, og 

dermed ikke implementeres i hendes case-virksomhed. Selve casen kan give nogle hypoteser 

om, hvordan et udført projekt ville kunne inddrage brugere, der kan sprede designet til resten af 

brugergruppen. Det fremgår dog i et citat præsenteret i det første forskningstema, at hun havde 

et ønske om at inddrage brugere for case-virksomhedens øvrige lande. På den måde kan der 

også ses et ønske om repræsentativitet, hvilket blev hindret grundet Covid-19. 

En yderligere pointe der kommer til syne i Katrines interview, er hendes syn på brugere som 

informanter og specialister. 

”For mig i min verden så er de to begreber faktisk, jeg er godt klar over det 

teoretiske, altså i teorien er forskellig, men for mig i praksis er de to ting 

faktisk det samme. Min informanter og mine specialister er mine 

kunderådgivere. Så det er én og samme person. ” (Bilag 3). 

I interviewet fremgår det, at Katrine ikke skelner mellem, hvem der er hendes informanter i 

projekter, og hvem der betragtes som specialister. Dette skyldes, at de individer der inddrages i 

hendes projekt både er informanter og specialister, som har en markant viden og ekspertise 

indenfor området. Dette kan ses som en eksemplificering af nogle af de tanker, der ligger bag 

mutual learning. Ved at hun betragter sine kunderådgivere som specialister, udviser hun også 

respekt overfor deres viden indenfor emnet. 

”Så jeg er egentligt bare en pingponger imellem ekspertiseviden og skal 

ligesom prøve at lave brugerinddragelse og prøve at finde ud af hvis i siger 

det her hvad mener i så, at knappen er rød hvad betyder det for dig hvordan 

og hvorledes.” (Bilag 3). 

Katrines opgave er at skabe kendskab til nye designmuligheder igennem den ekspertviden, som 

hun opnår. Den viden inkorporeres efterfølgende i et design, hvorigennem hun forsøger at 

forstå brugernes tanker og behov omkring forskellige designmuligheder. De gennemgår en 

gensidig læring, hvor hun bliver klogere på forskellige behov hos hendes brugere samtidig 

med, at de får større kendskab til mulige løsninger på deres behov. 

Igennem analysen af dette forskningstema kan der konkluderes de følgende pointer. Begge 

interviewpersoner har i høj grad brugerinddragelsen som et fokus for deres arbejde. Hos 
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Katrine tager hendes arbejde afsæt i brugernes behov og ønsker, mens det for Laura ligger i det 

teoretiske ståsted af PD og employee experience. Fokusset på udvælgelsen af brugere varierer 

dog imellem Katrine og Laura. Katrine i højere grad fokus på en repræsentativ brugerflade, 

hvor en bred variation af brugere inddrages. Dette kan skyldes, at hun arbejder i en virksomhed, 

hvor brugerne i højere grad er nemt tilgængelige, da de nødvendige ressourcer er afsat det til. 

Lauras valg af deltagere er i højere grad præget af at hendes opgave er teoretisk og ikke et 

internt arbejdsprojekt. Af den årsag er der fokus på brugerfortalere og systemfortalere, der 

potentielt kunne sprede designet til den øvrige brugergruppe. I forhold til projektets anden 

hypotese omkring brugerudvælgelse, kan det ud fra Katrines interview ikke ses som værende et 

problem i hendes arbejde. Problemet bliver mere tydeligt, når det kommer til Lauras interview, 

hvor udvælgelsen af brugere er mere begrænset. Dette skyldes dog primært Covid-19. 

6.4. Online værktøjer- udfordringer og fordele ved brugen af det 

I dette fjerde forskningstema vil de onlineværktøjer som er blevet benyttet som konsekvens af 

Covid-19 blive analyseret. Et element er selve kommunikationen, som for mange blev gjort 

online under den første nedlukning, og et andet element er de nytænkninger, som er opstået på 

baggrund af restriktionerne. Afsnittet vil være inddelt i fordelene og udfordringerne som opstod 

på baggrund af dette. 

6.4.1. Fordele 

Laura er den som har haft flest succesoplevelser med digitaliseringen af visse arbejdsmetoder, 

hvor det har været mere udfordrende for Katrines arbejde, men Katrine nævner også, at det har 

været en fordel for visse grupper af mennesker på hendes arbejdsplads. 

Laura forklarer: 

”… en af mine teknikker har jo været, jeg har lavet almindelige interviews, 

og der har jeg brugt enten Skype eller Teams. Det som egentligt har været 

meget godt i det produkt, det er jeg har kunne sidde og optage noget, hvis 

(…) min interviewperson har siddet og vist noget fra sin skærm eller, den får 

ligesom nogle flere detaljer (…) via Skype og optog, så har jeg både et 

billede af hende med, jeg har hvad hun kan se på hendes skærm og jeg har 

lyden. Det syntes jeg egentligt fungerede skidegodt at have alle de (…) data 

entries.” (Bilag 2). 

Når Laura skal efterbearbejde interviewet, har hun nu muligheden for ikke kun at lytte til det, 

men også at observere sin interviewperson og de interaktioner, de har haft igennem interviewet. 

Hypotese 5b kan inddrages her: ”Denne form for digitalisering af diverse metoder ville have 
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gået langsommere, hvis ikke Covid-19 havde påduttet brugen af dem” (jf. afsnit 4.2.1.). Laura 

var klar over at interviewsne med medarbejderne fra Sverige og Norge ville blive virtuelle 

uanset hvad. Ved at have benyttet Teams og Skype regelmæssigt under nedlukningen, kan hun 

have haft en bedre forståelse for systemet og derved haft en bedre fremgangsmåde. Nogle af 

disse fordele ville ellers være gået tabt i et fysisk fremmøde. 

Katrine nævner: 

”Altså jeg tror, at det for nogen af mine kollegaer har været mere rart, de 

introverte, det har været meget rart for dem at kunne sidde hjemme, så jeg 

tror faktisk at det her med hjemmearbejde bliver mere udpræget for os.” 

(Bilag 3). 

Den eneste rigtige fordel, Katrine nævner ved digitaliseringen, er fleksibiliteten i forhold til at 

kunne holde virtuelle møder med medarbejdere i Jylland. Samtidig taler hun også om, at de 

introverte deltagere eller medarbejdere hun har, trives bedre under hjemmearbejdet, men at det 

er sværere for hende, fordi de introverte ofte er specialisterne. Det er dem hun har behov for at 

få viden ud af, og den proces gøres sværere i et online format. 

6.4.2. Ulemper 

Katrines erfaringer under Covid-19 har været virkelig eksemplariske, når det kommer til at se 

på ulemperne, ved de digitale værktøjer der er blevet benyttet som konsekvens af Covid-19. Da 

projektet tager udgangspunkt i, hvordan de forskellige metoder indenfor PD er blevet påvirket 

er dette essentielt og leder til den anden hypotese om brugen af PD-metoder: ”Designerens 

rolle skal være at facilitere de forskellige metoder indenfor PD-fremgangsmåder, for så at 

kunne iscenesætte brugernes ekspertise.” (jf. afsnit 4.2.1.). Denne form for facilitering bliver 

sat på spidsen, når de online metoder tages i brug: 

”Ja og så er der bare noget indbydende ved at stå at tegne på en tavle og så 

hvis Bente igen har en god ide så giv hende en tusch og sig ”okay, men 

hvordan tænker du det så”, altså der er en tavle bare som en (…) facilitet eller 

som et redskab, så er det bare mere indbydende og et let dialogskabende 

redskab end en computerskærm og en Paint- og en PowerPoint-

præsentation.” (Bilag 3). 

De fysiske elementer er svære at omforme til elektroniske platforme og samtidig få det samme 

udfald. Faciliteringen bliver også svær, da der er nogle tekniske udfordringer, hvor Katrine ikke 

kan se alle brugerne, og derfor har svært ved at få mest muligt ud af dem: 
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”For der kan du ligesom kigge på folk og se om de er med i øjnene [i et 

fysisk format]. Men det har du ikke kunne på de her online møder på samme 

måde, fordi du kan ikke både dele skærm og se alle menneskers ansigter på 

samme tid. Så der har været sådan nogle helt lavpraktiske kæmpe 

udfordringer og særligt de mennesker, som jeg arbejder sammen med som er 

videnspersoner er meget introverte, så det vil sige at for dem fordi de er så 

specialiserede (…) så lægger det naturligt (…) at de kun udtaler sig hvis de er 

110% sikre. Og det kan godt være svært når du ikke kan se folks ansigter, for 

sådan en introvert person, at kigge på om man så bliver anerkendt for det man 

siger. Altså det har været svært at skulle have sådan nogle personer som er 

eksperter til at deltage fagligt med deres viden og spare på sådan nogle 

møder, fordi at de ikke har været trygge ved det miljø eller den proces der 

ligesom har været for det har de heller ikke prøvet før. Så samtidigt med at 

det har været nyt og man skal tænke sig om så har hele processen og 

redskabet også været nyt.” (Bilag 3). 

Mødet mellem både det nye design som deltageren skal benytte, og den nye platform giver 

forvirring og er enormt energikrævende fortæller Katrine - for både deltageren og designeren. 

Det online format har derved nogle mangler, og det er svært at sige at hypotesen 5b: ”Denne 

form for digitalisering af diverse metoder ville have gået langsommere, hvis ikke Covid-19 

havde påduttet brugen af dem” (jf. afsnit 4.2.1.) er en realistisk hypotese fordi, fremfor at 

udvikle stabile, gode, grundige metoder har udviklingen givet hurtige, lidt kiksede og svære 

løsninger. 

Laura nævner også at idéerne til de onlineløsninger er der, men at selve udførelsen er langt 

sværere. Dette ses også, da selvom det er IT-virksomheder, er det ikke ensbetydende med at 

alle er IT-kyndige. Hun beskriver her, hvordan hun havde intentioner om at benytte 

programmet Miro, men endte med at give op: 

”Men hvis man ikke er sådan rimelig tech-savy, så er det faktisk ret 

kompliceret. Så da jeg havde siddet og gjort klart til at lave affinity 

diagramming og sillebensmanøvre [metoder indenfor projektarbejde] og alt 

muligt med en workshopgruppe (…) så begyndte jeg at skrive en guide til 

dem, sådan de nemt lige kunne; nåh, er det sådan man gør, og så fandt jeg 

bare ud af, det er fandeme nærmest tre hele sider, jeg skulle skrive om en 

guide. Så det fungerer ikke så godt hvis man skal lave sådan en workshop, 

fordi der skal deres energi være på workshoppen og ikke på at få det der 

skide teknologi til at virke. Så det var en rimelig stor udfordring, at det 

faktisk er ret kompliceret.” (Bilag 2). 

Her inddrages hypotese 5a: ”PD-projekter vil blive sat på pause eller helt aflyst på baggrund 

af Covid-19.” (jf. afsnit 4.2.1.). Laura har ikke aflyst sit projekt, men hun har stadig fravalgt 
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nogle af de PD-metoder, som hun ellers havde planlagt at benytte, fordi det tager fokus og 

energi fra deltagerne. 

Igennem analysen af dette forskningsfelt, kan vi konkludere at fordelene er små og 

udfordringerne er overvældende til stede. Da Katrine har været den, der har skulle omstille sig 

mest, er det primært hendes viden indenfor feltet som er benyttet. Det virker som om at mange 

af de platforme, der er tilgængelige har visse fordele, men fordi udbuddet af forskellige 

platforme er for stort, bliver brugerne nogenlunde gode til deres specifikke platform, og det 

kreerer endnu en udfordring. Denne udfordring ses i, at der ikke er en fælles platform alle kan 

kommunikere igennem. 

6.5. Covid-19: forandringer og konsekvenser 

 I dette afsluttende forskningstema vil fokus ligge på de forandringer, som er indtruffet som 

konsekvens af Covid-19, og herefter hvad konsekvenserne af de forandringer har været. Da 

Laura som sådan ikke har haft nogle store forandringer, da hun startede sin opgave under 

Covid-19. Af den årsag vil Katrine udelukkende blive benyttet i dette afsnit. 

6.5.1. Forandringer 

Da nedlukningen startede, havde det nogle umiddelbare konsekvenser, som Katrine beskriver 

som følgende: 

”Vi er blevet nødt til at flytte dem alle sammen til at være online eller aflyse 

dem. (…) Det vil sige alle vores workshops blev faktisk enten aflyst eller 

gjort visuelle og det har været en læring at prøve at gøre en workshop visuel” 

(Bilag 3). 

I citatet ovenfor taler Katrine specifikt om workshops. ATP som hun arbejder for, fulgte 

regeringens restriktioner og lukkede ned med det samme. Det gjorde at Katrine og hendes 

kollegaer havde fire timer til at omstille sig, pakke deres ting og tage hjem. Dette kan 

understøtte hypotese 6: ”Flere vil have fokus på at udvikle og benytte digitale arbejdsmetoder 

indenfor brugerinddragelse i PD-projekter.” (jf. afsnit 4.2.1.). Katrines fokus blev at skabe 

innovative løsninger, for ikke at miste brugerinddragelsen, som er en stor del af hendes 

arbejdsproces. Samtidig skulle hun omstille sin måde at kommunikere på, da hun før blot kunne 

gå hen og prikke sin kollega på skulderen, hvor hun nu var afhængig af andre former for 

kommunikation: 
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”Så det har faktisk gjort min verden blev noget mere kompliceret efter 

corona, fordi jeg lige pludselig er blevet meget afhængig af, at folk enten 

tager deres telefon eller er på en chat eller noget andet, jeg kan ikke bare gå 

over til dem.” (Bilag 3). 

Disse former for forandringer, især i kommunikation, har haft nogle store konsekvenser for 

Katrines arbejdsgang. Disse vil blive belyst i nedenstående afsnit. 

6.5.2. Konsekvenser 

Konsekvenserne af de online-arbejdsmetoder ses især i Katrines udfordring med, at få 

involveret deltagerne på samme vis som førhen. Da den fjerde hypotese vægter på selve 

deltagerelementet, vil denne være fokus her: ”De største udfordringer indenfor PD kan findes i 

brugerudvælgelsen og adgangen til de vigtige og essentielle brugere for projektets 

gennemførsel.” (jf. afsnit 4.2.1.). Her vil fokus primært ligge på anden del af hypotesen, da det 

er adgangen til brugerne, der er blevet udfordret under digitaliseringen. 

”Jeg har specialister som har siddet, sagt de ikke kan deltage på møder, hvor 

der er over fire personer med, for så kan de ikke rumme det.” (Bilag 3). 

Her fortæller Katrine at det onlineformat er årsagen til, at nogle ikke vil deltage på møder, fordi 

det er for stressende, og de ikke kan rumme den form for sparing, som opstår i et virtuelt rum. 

Dette sætter nogle naturlige begrænsninger i forhold til inddragelsen af brugere, men også i 

forhold til udbyttet af information, som Katrine er afhængig af: 

”Så det sætter jo også en naturlig (…) begrænsning i forhold til det her med, 

hvordan holder du så en workshop og (…) mange gange så er det vel at få 

samlet de rigtige mennesker på det rigtige sted og ligesom få snakket det 

igennem og finde ud af, hvordan kan vi så gøre det, og særligt med 

forskellige ekspertiseområder sammen.” (Bilag 3). 

Igennem analysen af dette sidste forskningsfelt, må det kunne konkluderes at Covid-19 har haft 

et stort aftryk på de metoder, der normalt ville skabe gode og brugbare resultater. Samtidig ses 

der en vis frustration fra designerens side, som konsekvent skal opfinde nye måder at 

involverer brugeren på, og samtidig ikke ved om den nye måde eller metode er givende eller ej. 
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7. Diskussion 

Afsnittet vil starte med at reflekterer over metode- og analyseanvendelsen i projektet, samt en 

refleksiv kritik af videnskabsteorien. Herefter vil teorier, forskning, rapporter og resultater fra 

analysen blive diskuteret i to forskellige perspektiver. Det første vil være Covid-19’s 

påvirkning af arbejdsprocesser, mens det andet vil fokusere på online værktøjer og deres effekt. 

Diskussionens formål er at diskutere projektets problemstilling. Problemstilling ser på PD 

indenfor IT med et fokus på, hvordan de restriktioner, som er opstået som konsekvens af 

Covid-19, har påvirket den praktiske udførsel af PD-metoder. 

7.1. Metode- og analysekritik 

En mulig kritik af projektets metodiske og analytiske tilgang er manglen på yderligere 

informanter, der sidder og arbejder med brugerinddragelse indenfor feltet. I projektets 

undersøgelse ses denne type af informant, kun repræsenteret i form af interviewet med Katrine 

M. Andersen. For at have opnået et mere dybdegående billede af situationen, ville flere 

interviews med denne type af informant have været essentielt. Selve forskningskategorien af 

informanter i projektet er dog mere fyldestgørende, da der ses to interviews med henholdsvis 

Jesper Simonsen og Laura Lassen. 

Der kan derudover også rejses en kritik af metoderne, da projektgruppen ikke har valgt at 

benytte karakteristiske PD-metoder, og selve brugersegmentet ikke undersøges igennem 

projektet, på trods af at projektet har PD som centrum. Disse ting er dog blevet afgrænset fra 

projektets start grundet Covid-19's restriktioner. Projektgruppen valgte at afgrænse brugen af 

PD-metoder i undersøgelsen, da de blev set som værende svære at gennemføre under Covid-19. 

Derudover anså projektgruppen problemstillingen som værende fyldestgørende nok i sig selv. 

De samme overvejelser blev gjort omkring involveringen af brugergrupper i projektet. 

Projektgruppen anså det som værende vanskeligt at skabe kontakt til de enkelte brugere, som 

har været involveret i en PD-designproces. 

7.2. Videnskabsteoretisk refleksion 

Projektets videnskabsteoretiske tilgang bygger på brugen af videnskabsteori som refleksion 

igennem opgaven. Projektgruppen har valgt at reflektere specifikt på pragmatismen, der bygger 

sin epistemologi på refleksiv tænkning. Projektet bygger på pragmatismens idéskabelse, og de 

problemorienterede løsninger er benyttet igennem projektet. Specielt i indsamlingen af empiri, 
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hvor flere interviewpersoner sprang fra eller ikke vendte tilbage på henvendelser, måtte 

projektgruppen adaptere sig og finde nye løsninger hurtigere. Pragmatismens ontologi er 

særligt i fokus grundet Covid-19, da konstante ændringer i restriktionerne har besværliggjort 

projektets indsamling af empiri. Som resultat af dette har projektgruppen skullet tage mange 

beslutninger om, hvilke metode- og analysestrategier, der var mulige at benytte. 

Projektets inddragelse af aktionsforskning skyldes, at den er forenelig med PD. Der ses ikke 

mange ligheder i dette projekts tilgang og aktionsforskning. Projektgruppens analysetilgang 

giver ikke mulighed for at forskere og subjekter kan interagere i den givne kontekst. Den er i 

stedet præget af distancerede interviews med få udvalgte individer. Selvom aktionsforskning i 

er forenelig med projektets PD-fokus, er den ikke forenelig med projektets valgte analytiske 

tilgang. Projektets analytiske tilgang, der fokuserer på inddragelsen af selekterede interviews, 

spiller derved ikke på aktionsforskningens ontologiske eller epistemologiske kernebegreber. 

7.3. Covid-19's påvirkning af arbejdsprocesser 

I marts 2020 nedsætter regeringen en række restriktioner, for at få styr på Covid-19 som 

spreder sig hastigt i Danmark og resten af verden. En del af de restriktioner har en direkte 

indflydelse på, hvordan individet kan interagere med andre. Samarbejde og samvær bliver 

digitaliseret, og de gængse arbejdsmetoder skal revurderes. Dette gælder indenfor PD-metoder 

såvel som undervisning og kontorarbejde. Katrine berører forskellige dele i sin hverdag, som er 

blevet drastisk ændret. Det første er workshops, som hun førhen har holdt fysisk. Denne form 

for omvending har krævet, at hun har fundet nye måder, at inddrage sine deltagere på igennem 

PowerPoints og skærmdeling. Katrine udtrykker sine frustrationer over det manglende fysiske 

samspil med sine deltagere, samtidig med at det er en udfordring, når hun skal inddrage 

eksterne brugere, da de ikke nødvendigvis benytter den samme platform. 

Projektgruppen har valgt at se workshops i sammenhæng med de resultater, der er set i det 

online undervisningsformat. Her fokuseres der især på gruppearbejdet, da dette har været en 

arbejdsform der førhen har været fysisk. Dwivedi et al. (2020) nævner i deres forskning, at de 

studerende har taget godt imod det nye format, samt at de studerende er blevet mere effektive i 

undervisningen: 

“Group activities tended to take 50 per cent less time which meant the 

academic had to be ready to return to content delivery more quickly than in a 

physical face-to-face session.” (Dwivedi et al., 2020, s.3). 
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I denne sammenhæng ses underviseren som værende ”designeren”, og de studerende som 

værende ”deltagerne” eller ”brugerne”. Det kan diskuteres om gruppeaktivitet er blevet mere 

effektivt, eller om der sker de samme ting, som Katrine oplever med de online workshops - at 

de introverte bliver mindre aktive, og at effektiviteten stammer fra en mangel på at alle bliver 

hørt. Det kan være nemmere i et online format at være inaktiv eller blot forgive at være enig. 

Samtidig kan det være svært for underviseren, at se alle gruppers deltagelse og overse 

diskussionerne i det digitale format, hvor underviseren ville have et bedre overblik i et 

auditorium eller undervisningslokale. 

Det kreative element bliver også sat på spidsen. Laura nævner i sit interview, at hun gerne ville 

have brugt programmet Miro til at lave forskellige metoder, som almindeligvis er fysiske 

gruppeaktiviteter så som sillebensmanøvre. Katrine nævner også i sit interview, at hendes evne 

til at kommunikere ved at kunne tegne og forklare nedsættes i det online format. Rapporten fra 

Kommunernes Landsforening (2020) kommer også ind på, at selvom mange af de digitale tiltag 

har fungeret fint, er det især når de mere komplekse problemstillinger opstår, der ses problemer 

i kommunikationen og inddragelsen af alle: 

“I undersøgelsen mener 74 procent, at det vanskeligere at afholde møder, 

hvor der skal udvikles nyt virtuelt end fysisk, ligesom 55 procent er enige i, 

at det er vanskeligere at afholde møder med meget komplekse 

problemstillinger virtuelt end fysisk.” (Kommunernes Landsforening, 2020). 

En af de fordele som Laura nævner, ved at alle hendes interviews er online, er at hun har været 

i stand til at optage dem. Hun kunne gense sine interviewpersoners reaktioner og andet, som 

normalt ikke ville være muligt ved et fysisk interview med en diktafon. 

Den fysiske mødestruktur er det største felt, der er blevet påvirket for alle. Samtlige arbejdere i 

Danmark som sidder på kontor, uddannelser og andet ”ikke-essentielt arbejde” er blevet sendt 

hjem. I KL’s rapport (2020) fokuseres der på det positive i den hurtige omstilling. Denne 

omstilling var mulig, da de allerede havde digitaliseret deres platforme og tilvænningen 

primært var at sidde ved en PC derhjemme, i stedet for på kontoret. På trods af at onlinemøder 

krævede en tilvænning for medarbejderne, ses det dog at fleksibiliteten, der er opstået ved det 

online format, virker til at opveje for de negative sider. Katrine har derimod haft problemer på 

hendes arbejdsplads med at nå deadlines og projektgennemførelser, da der er en del flere 

sikkerhedsforanstaltninger, når det kommer til bank/forsikringsplaner. Det var et større projekt 

at få lov til at arbejde på sikre servers, og da Nordjylland lukkede ned i efteråret, skabte det 

store problemer for Katrine, da hun ikke havde mulighed for at kontakte sine brugere. Generelt 
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ser projektgruppen et tema gå igen, projektdeadlines der misses. Laura har også som 

konsekvens af Covid-19 måtte udskyde sit speciale og bruge et eksamensforsøg. Selvom 

rapporterne fra KL og Deloitte er overvejende positive, kan det diskuteres om en del af denne 

positivisme kommer fra et langsigtet perspektiv, hvor medarbejdere fortsat er tvunget til at 

arbejde hjemme, og se det positive i en svær pandemi. 

7.4. Onlineværktøjer 

I og med digitaliseringen har været stigende som følge af Covid-19s restriktioner, er det også 

værd at diskutere, hvad det kræver at opretholde et program som tilfredsstiller brugerne. Der 

bliver fra interviewpersonernes side sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt online undervisning og 

digitaliseringen kan eksistere som et succesfuldt format. 

Her ses uoverensstemmelser mellem Gillet et al. forskning om ”Participatory Design Online 

Tools” (2014) og projektets interviewpersoner. Forskningen beskriver blandt andet at 

programmet skal indeholde diverse instruktioner, som brugerne let skal kunne tilgå for at forstå 

programmet. Til det medbringer Laura i sit interview, at hun undlod at bruge Miro, fordi hun 

havde en holdning om at læringskurven for stejl. For at minimere sit tidspres, valgte hun derfor 

ikke at gøre brug af programmet. Det er især her ansigt-til-ansigt korrespondance ville have 

hjulpet Laura. Ved at afholde en workshop eller lignende, ville hun hurtigere kunne sætte 

brugerne ind i programmet, i stedet for at bruge energi og ressourcer på en manual/læseguide. 

Et andet nødvendigt krav som Gillet el al. forskning (2014) beskriver er ’access’, idéen om at 

programmet skal være lettilgængeligt. I samme omfang nævner Katrine nogle af de 

besværligheder, hun har oplevet inden for access. En af disse er informationstilgængelighed. 

Her udspiller sig en uoverensstemmelse med Katrine og ansatte i 

bankerne/forsikringsselskaber, da de har forpligtigelser og ikke må dele fortrolig information. 

Som konsekvens kan det betyde, at der er en manglende tilgængelighed til at kunne arbejde 

med denne information, hvilket besværliggør det onlineformat. 

En anden uoverensstemmelse som Katrine nævner, er diversiteten af de programmer hun er 

nødsaget til at benytte. Til dagligt arbejder Katrine med mange forskellige eksterne kunder, 

hvilket betyder hun samtidig også arbejder i mange forskellige programmer og systemer. 

Katrine som designer skal omstille sig til nye formater, samt bruge ressourcer på at udvikle 

flere løsninger. I et fysisk format kunne den samme løsning have fungeret i flere 

sammenhænge. Teams og Skype har, på trods af at ligne hinanden, stadig forskellige funktioner 

og egenskaber. 
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Selvom Katrine er skeptisk omkring idéen om det onlineformat, og udtrykker klare fejl og 

mangler i diverse nuværende programmer, viser Howard & Roberts undersøgelse (2020) 

omkring onlineundervisning på Loughborough University noget andet. Undersøgelsen 

beskriver nogle af de positive resultater ved brugen af det onlineformat. Som tidligere 

beskrevet, steg effektiviteten af gruppearbejde med 50 pct., mens undersøgelsen samtidig 

medbringer flere argumenter for, hvorfor onlineundervisning kan fremstå succesfuldt. 

“Researchers found that when sessions were run in Zoom rooms online the 

voices of less senior participants were heard more often. It was noted that the 

chat function enabled people to surface issues that challenged the main 

narrative. Some found that leaving the comment space open after the formal 

end of session (and allowing anonymous comments) allowed some people 

time to reflect and collect their thoughts and a space to share opinions that 

they would not have voiced in front of more senior and articulate others.” 

(Howard & Roberts, 2020) 

Som citatet ovenfor påpeger, har universiteter og arbejdspladser oplevet positive hændelser, det 

er dog væsentligt at påpege at der er tale om enkelte hændelser. Og selvom det har påvirket 

enkelte individer positivt, er det nævneværdigt at diskutere de individer som digitaliseringen 

har påvirket mest. Katrine nævner i sit interview, at specielt individer med en introvert 

personlighed kan have det svært. Godt nok føler de sig mere trykke når de sidder alene og ikke 

skal præstere foran andre, men samtidig udtaler Katrine, at de introverte kun siger noget når de 

er 110 pct. sikre på, at deres svar er korrekt. Samtidig har de også behov for anerkendelse, 

hvilket der er en mangel på i et onlineformat. Det er ydermere svært for hende at læse sine 

deltagere, da skærmdeling gør, at hun ikke kan se deres ansigter. På baggrund af dette, sætter 

projektgruppen spørgsmålstegn ved den reelle effektivitet af gruppearbejdet i et onlineformat. 

Underviseren har ligesom Katrine ikke har det samme overblik, og mister tilknytningen til sine 

studerende. På trods af at Loughborough University har set en øget aktivitet i 

kommentarsektionen, siger de også at det er anonymt, og det kan derfor diskuteres, om det er 

de introverte som er mere aktive, eller om de ekstroverte blot har en ekstra platform at udtrykke 

sig på. Det kan derfor diskuteres om det onlineformat er så positiv en omstilling som Howard 

& Roberts (2020) påstår. 

7.5. Tredje bølge af HCI og PD 

PD opstod i en historisk kontekst gennem indførelsen af teknologi på arbejdspladserne. 

Gennem de tre bølger af HCI er fokus skiftet fra at designe teknologier til arbejdspladsen, til at 

designe teknologier til hjemmet. Dette er sammenligneligt med skiftet fra at designe materielle 
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ting til at designe socio-materielle samlinger. Derved designes der teknologier in situ til 

mennesker i hverdagens fællesskaber og kulturer. Fokusskiftet har medført at individerne har 

fået et større kendskab til teknologierne, da disse nu befinder sig i hjemmet, og der kan 

diskuteres om den digitale omstilling under Covid-19 har været nemmere, fordi den finder sted 

under tredje bølge af HCI. 

Teknologier som AR/VR var tidligere nicheteknologier, men som det fremkommer af bølgen, 

er disse teknologier gået hen og er blevet mainstream. Denne form for hverdagsteknologi ses 

også i begrebet ’communication on the go’ fra Deloittes rapport (2020), hvor stakeholders 

opfordres til at benytte deres kommunikationsteknologi både på arbejdspladsen og i hjemmet. 

PD opstår som en respons på at ny teknologi bliver implementeret på arbejdspladser og 

medarbejderne skal have en indflydelse på denne. Det kan diskuteres om teknologielementet 

indenfor PD under tredje bølge af HCI er mindre i fokus. Dette ses, da det ikke længere er nye 

teknologier som implementeres på arbejdspladser, men i stedet teknologier som medarbejderne 

er vant til fra deres hverdag. Før Covid-19 har medarbejderne været vant til at benytte 

kommunikationsplatforme i hjemmet. Af den årsag har det været nemt at kunne omstille sig til 

at benytte programmer som Zoom og Teams på arbejdspladsen. Der kan sættes spørgsmålstegn 

ved, om hvorvidt denne digitale opstilling var på kanten til at ske alligevel, og om Covid-19’s 

restriktioner har fremskyndet denne. Afslutningsvis kan der også sættes spørgsmålstegn ved 

denne fremskyndelsesproces, da det ikke vides om, der vil være en permanent adfærdsændring 

eller om ansigt-til-ansigt relationen er for betydningsfuld. 
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8. Konklusion 

PD som en designtilgang har traditionelt været kendetegnet ved et tæt fysisk samarbejde 

mellem designeren og deltagerne. Med afsæt i fagforeningers kamp i 1970’erne for at give de 

undertrykte grupper i samfundet en stemme, stræber PD efter at give brugeren en aktiv og reel 

stemme i designet af deres arbejde. Metoder som prototyping og workshops er nogle kendetegn 

ved forskellige PD-perspektiver. Metoderne skal facilitere en gensidig læring mellem designer 

og deltager, hvor designeren og brugen biddrager med hver deres ekspertise viden. Dette gøres, 

da den enkeltes viden ikke er nok til at forstå de problemstillinger, som der arbejdes med. 

Metoderne skal derudover give muligheden for at brugeren aktivt kan involveres i 

designprocessen, så den derigennem kan opnå en reel indflydelse i designet. De specifikke 

værktøjer, som PD arbejder med bygger generelt på at udspille, fortælle eller skabe situationer 

og genstande. Igennem disse forskelligartede teknikker kan brugernes ofte implicitte og 

essentielle viden iscenesættes, så designerne kan udarbejde løsninger i et fysisk samarbejde 

med brugerne. 

PD’s traditionelle metoder er dog blevet udfordret som et resultat af Covid-19s restriktioner. 

Krav om distancering og forsamlingsforbud har gjort det tætte fysiske samarbejde, som 

kendetegner PD ugennemførligt. Møder og workshops er blevet gjort online, og der kan ses en 

generel omlægning til brugen af virtuelle værktøjer. Den nødsagede brug af de virtuelle 

værktøjer ses ikke kun inden for PD, men i mange områder på tværs af samfundet blandt andet 

i undervisning. Der er dog forskellige holdninger til, hvorvidt digitaliseringen af arbejdet er en 

fordel eller en ulempe. En undersøgelse fra Gillet et al. (2014) viser at gruppearbejdet blev 

mere effektivt som resultat af onlineværktøjer. Projektets inddragende interviewpersoner ser 

stadig diverse udfordringer, i at lave brugerinddragende design online. Særligt Katrine M. 

Andersen oplever udfordringer, når det kommer til at inddrage hendes brugere i workshops. 

Det er blevet sværere at skabe meningsfuld kontakt med brugerne, da man ikke har en direkte 

kontakt med dem. Laura Lassen oplevede problemer, fordi hendes brugere manglede viden 

omkring programmet Miro og dets funktionalitet. For at Miro kunne bruges ville der derfor 

skulle afsættes tid og ressourcer på at lære brugerne om programmet. Af den årsag kan det 

konkluderes, at den nødsagede digitalisering, grundet dens ulemper, ikke umiddelbart vil blive 

brugt efter Covid-19. Hvis der dog afsættes ressourcer til at udvikle permanente og holdbare 

onlineværktøjer som brugerne og designerne kan benytte, kan der ses visse fordele ved det. På 

den måde, ville der kunne sikres et produkt som begge parter kan få mest muligt ud af. 



BP3 IMT E20 
V2024809956 

 

 60 

9. Litteraturliste 

Aarhus Universitet. (n.d.). Interviewguide. Retrieved December 11, 2020, from 

https://metodeguiden.au.dk/interviewguide/ 

Bjerg, L. (2005). Interviewteknik: kildeidentifikation. 

Bjögvinsson, E., Ehn, P., & Hillgren, P.-A. (2012). Design Things and Design Thinking: 

Contemporary Participatory Design Challenges. Design Issues, 28, 101–116. 

Bødker, S. (2015). Third-Wave HCI, 10 Years Later---Participation and Sharing. Interactions, 

22(5), 24–31. 

Bødker, S. (2006). When Second Wave HCI Meets Third Wave Challenges. Proceedings of the 

4th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Changing Roles, 1–8. 

Brandt, E., Binder, T., & Sanders, E. B. N. (2012). Tools and techniques: ways to engage 

telling, making and enacting. In J. Simonsen & T. Robertson (Eds.), Handbook of 

Participatory Design (pp. 145–181). Taylor & Francis Group. 

Bratteteig, T., Bødker, K., Dittrich, Y., Mogensen, P. H., & Simonsen, J. (2012). Methods: 

organising principles and general guidelines for Participatory Design projects. In J. 

Simonsen & T. Robertson (Eds.), Handbook of Participatory Design (pp. 117–144). 

Brinkmann, S. (2006). John Dewey : en introduktion (1. udgave.) Hans Reitzel. 

Brinkmann, S., & Tanggaard, L. (2015). Kvalitative metoder : en grundbog. (S. Brinkmann & 

L. Tanggaard (eds.); 2. udgave.) Hans Reitzel. 

Carrol, J. M. (2014). Human Computer Interaktion - brief intro. In Lowgren mf. (Ed.), The 

Encyclopedia of Human-Computer-Interaction (2nd ed.). The Interaction Design 

Foundation. 

Deloitte. (2020). Combating COVID-19 with an agile change management approach. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/human-capital/in-hc-

consulting-deloitte-change-management-pov-on-covid-noexp.pdf senest besøgt 27. 

december 2020 

Dewey, J. (n.d.). Hvordan vi tænker. Århus forlager Klim. 

Dwivedi, Y. K., Hughes, D. L., Coombs, C., Constantiou, I., Duan, Y., Edwards, J. S., Gupta, 



BP3 IMT E20 
V2024809956 

 

 61 

B., Lal, B., Misra, S., Prashant, P., Raman, R., Rana, N. P., Sharma, S. K., & Upadhyay, 

N. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on information management research and 

practice: Transforming education, work and life [Article]. International Journal of 

Information Management, 55, 102211. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102211 

Ehn, P. (1988). Work-oriented design of computer artifacts. (P. Ehn (ed.)) [Book]. 

Arbetslivscentrum. 

European Centre for Disease Prevention and control. (2020). Covid-19 Pandemic. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic senest besøgt 20.december 2020 

Gillet, D., Heintz, M., Holzer, A., Govaerts, S., & Law, E. (2014). Pdot [Proceeding]. CHI ’14 

Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 2581–2586. 

Halskov, K., & Hansen, N. B. (2015). The diversity of participatory design research practice at 

PDC 2002–2012 [Article]. International Journal of Human-Computer Studies, 74, 81–92.  

Hørnu. (n.d.). Hvem er WHO? Hørnu.Dk. senest besøgt 3. januar 2021 

Howard, J., & Roberts, T. (2020). Covid-19 and reflections for participatory research. Institute 

of Development Studies. https://www.ids.ac.uk/opinions/covid-19-reflections-for-

participatory-research/?fbclid=IwAR3tHEyIFTGUnJF-

lJhGqQk0s8c_lN1a3EQQJlovQCbMND4zUvtMYflDwlI 

Kommunernes Landsforening. (2020). Digitale coronaerfaringer vil forandre kommunerne. 

https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2020/2020-11/digitale-coronaerfaringer-vil-

forandre-kommunerne/ senest besøgt 20. december 2020 

Kuutti, K., & Bannon, L. J. (2014). The Turn to Practice in HCI: Towards a Research Agenda. 

Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 3543–

3552. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). Interview : det kvalitative forskningsinterview som 

håndværk. (S. Kvale & S. Brinkmann (eds.); 3. udgave.) Hans Reitzel. 

Olsen, Poul bitsch; Pedersen, K. (2004). Problemorienteret projektarbejde: en værktøjsbog (P. 

Bitsch Olsen & K. Pedersen (eds.); 5. udgave.) Samfundslitteratur. 

Rasmussen, R., Christensen, A. S., Fjeldsted, T., & Hertzum, M. (n.d.). Selecting users for 

participation in IT projects: Trading a representative sample for advocates and champions? 



BP3 IMT E20 
V2024809956 

 

 62 

[Article]. Interacting with Computers, 23(2), 176–187.  

Riiser, R. (2019a). Hvad er augmented reality? VRNEWS.DK. senest besøgt 3.januar 2021 

Riiser, R. (2019b). Hvad er virtual reality? VRNEWS.DK. senest besøgt 3. januar 2021 

Simonsen, J., & Robertson, T. (2012). Routledge international handbook of participatory 

design [Book]. In J. Simonsen & T. Robertson (Eds.), Routledge International Handbook 

of Participatory Design. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203108543 

Statens Serums Institut a. (2020). Covid-19 og ny coronavirus. 

https://www.sst.dk/da/corona/COVID-19-og-ny-coronavirus senest besøgt 27. december 

2020 

Statens Serums Institut b. (2020). Status for epidemien - tal og overvågning. senest besøgt 27. 

december 2020 

Szebeko, D., & Tan, L. (2010). Co-designing for Society [Article]. Australasian Medical 

Journal (Online), 3(9), 580. 

Thinkeuropa. (2020). Tidslinje over coronakrisen. http://thinkeuropa.dk/politik/tidslinje-over-

coronakrisen-hvad-skete-der-og-hvornaar senest besøgt 20.december 2020 

Tofteng, D., Husted, M. (2012). Aktionsforskning. In K. B. Juul, S., Pedersen (Ed.), 

Samfundsvidenskabernes videnskabsteori (pp. 359–397). Hans Reitzel Forlag. 

 


	1.  Indledning
	1.1. Problemfelt
	1.2. Problemformulering
	1.2.1. Arbejdsspørgsmål

	1.3. Motivation
	1.4. Afgrænsninger
	1.5. Semesterbinding
	1.6. Begrebsafklaring

	2.  Redegørende afsnit
	2.1. Participatorisk designs opståen i Skandinavien
	2.1.1. Videnstrategiprojekt
	2.1.2. Design- og interventionsprojekt (UTOPIA)
	2.1.3. Etnografisk projekt (PARC)
	2.1.4. Deltagerens rolle i PD

	2.2. Cooperative design – co-design
	2.3. Situeret design
	2.4. Human-computer-interaction - HCI
	2.5. Covid-19

	3.  Teori
	3.1. Videnskabsteori
	3.2. Pragmatisme
	3.3. Aktionsforskning
	3.4. PD-metoder og teknikker
	3.4.1. Tre basis perspektiver
	Having a say/power
	Mutual learning
	Co-realisation

	3.4.2. Guidelines
	Brugerudvælgelse
	Værktøjer og teknikker
	Tell
	Make
	Enact

	Udfordringer for PD-metoder



	4. Metodeafsnit
	4.1. Kvalitativ metode
	4.1.1. Ekspertinterview
	4.1.2. Semistruktureret

	4.2. Introduktion af Interviewpersoner
	4.2.1. Jesper Simonsen
	4.2.1.1 Opstilling af hypoteser

	4.2.2. Laura Lassen
	4.2.3. Katrine M. Andersen

	4.3. Afrunding af metodeafsnit

	5.  PD i dag og virtuelle værktøjer
	5.1. PD i et nutidigt perspektiv
	5.2. Erfaringer med virtuelle værktøjer

	6.  Analyse afsnit
	6.1. Præ-Covid-19 arbejde
	6.2. PD-elementer
	6.3. Deltagerelementet
	6.4. Online værktøjer- udfordringer og fordele ved brugen af det
	6.4.1. Fordele
	6.4.2. Ulemper

	6.5. Covid-19: forandringer og konsekvenser
	6.5.1. Forandringer
	6.5.2. Konsekvenser


	7.  Diskussion
	7.1. Metode- og analysekritik
	7.2. Videnskabsteoretisk refleksion
	7.3. Covid-19's påvirkning af arbejdsprocesser
	7.4. Onlineværktøjer
	7.5. Tredje bølge af HCI og PD

	8.  Konklusion
	9.  Litteraturliste

