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Introduktion 

”Slutbrugerens	værdier”	 er	 titlen	på	denne	 InnoDoors	udgivelse.	
I	 udgivelsen	 ser	 vi	 lidt	 nærmere	 på	 hvem	 brugerne	 er,	 og	 hvor-
dan	man	kan	tilrettelægge	en	brugerdrevet	innovations	proces.	Der	
bliver	ligeledes	præsenteret	modeller,	som	øger	bevidstheden	om,	
hvordan	man	kan	planlægge	og	udføre	forskellige	metoder	med	fo-
kus	på	brugernes	eksplicitte,	observerbare	og	latente	behov.	

InnoDoors	metodehåndbogen	 præsenteres	 ligeledes	 i	 denne	 ud-
givelse.	 InnoDoors	metodehåndbogen	er	 et	operationelt	 værktøj,	
som	skal	støtte	praktikere	til	bevidste	metodevalg.

Afslutningsvis	illustreres	to	metoder,	hhv.	Interview	og	Conceptual	
Co-creation.

God	fornøjelse!
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Brugeren i fokus

Når	vi	skal	stille	skarpt	på	nødvendigheden	af 	at	arbejde	med	bru-
gerdreven	innovation,	så	er	det	med	et	ønske	om	at	sætte	de	men-
nesker,	som	skal	anvende	produkterne,	servicerne	eller	systemerne	i	
rampelyset	og	tage	udgangspunkt	i	deres	erkendte	og	ikke-erkendte	
behov.	Det	er	imidlertidig	varierende,	hvorledes	der	refereres	til	dis-
se	personer;	forbrugere,	brugere,	ledende-brugere,	masse-brugere,	
ekstrem	 brugere	 osv.	 –	 kært	 barn	mange	 navne.	Dette	 forvirres	
yderligere,	 når	man	 ønsker	 at	 applikere	 brugerdreven	 innovation	
indenfor	en	værdikæde,	idet	flere	snitflader	og	derved	brugertyper	
(slutbruger,	forhandler,	håndværker,	m.m.)	opstår.	

I	det	følgende	vil	vi	give	et	konstruktivt	bud	på	en	klassificering	af 	
de	forskellige	brugere	for	at	give	et	fælles	sprog	omkring	brugerne	
indenfor	 InnoDoors	 projektet.	 Efterfølgende	 vil	 der	 blive	 stillet	
skarpt	på	slutbrugeren	og	dennes	verden	i	forhold	til	køb,	monte-
ring,	brug	og	afskaffelse	af 	en	dør.	Hertil	vil	et	aktørnetværkskort	
blive	anvendt	for	gennem	dette	at	 illustrere	mængden	af 	aktører,	
som	en	bruger	potentielt	er	i	forbindelse	med,		fra	denne	overvejer	
at	anskaffe	døren,	til	den	anskaffes.	Aktørnnetværkskortet	kan	ses	
på	figur	1.	

Umiddelbart	virker	det	absurd	at	tale	om	en	bruger	af 	en	dør,	for	
det	er	vi	jo	alle,	og	selve	interaktionen	med	en	dør	er	vi	alle	bekendt	
med.	Det	virker	derfor	ikke	sandsynligt	at	brugerstudier	skulle	kun-
ne	afdække	behov	her	indenfor,	som	ikke	allerede	er	eksplicitte	og	
formentligt	allerede	løst	på	fornuftig	vis.	Men	zoomer	man	lidt	ud	
fra	brugerens	daglige	 interaktion	med	døren,	 altså	åbne	og	 lukke	
døren,	og	tager	et	livscyklus	perspektiv	på	døren	i	forhold	til	slut-
brugen,	så	danner	der	sig	en	væsentlig	mere	kompleks	interaktion	
med	og	omkring	døren	med	en	lang	række	aktører.	

Branche
organisati-

oner

Håndværker
(udførende)

Reklamer

Bekendte
med 

byggefaglig-
hed

Glas

Snedker
special 
løsning

Entreprenør

Teknisk 
forvaltning

Bank-
rådgiver

Kommunen

Dansk
Handicap
Forbund

Forhandler
Kredit

forening

Producentens 
hjemmeside

Mester

Forums

Handyman

Bygnings
konstruktør

Bygherre

Produkt-
ansvarlig

Håndtag

Indret-
ningsarki-

tekt

Håndtags 
hjemmeside

Naboen
+

venner

Omstillin-
gen

Producent 
(døre)

Forbrænding

Chauffør
(levering)

Sælger

Teknisk 
tegner

Handy
sites

Projekt 
salg

Staten 
bygningsr-

element

Arkitekten

Indkøber
(forhandler)

Rådgivende
instanser

WWW

Private relationer

SLUTBRUGER

Produkt

Offentlige instanser

Service udbydende

Fig.	1 	▲ Aktørnetværkskort.

Aktørnetværkskortet	viser	en	gruppering	af 	de	aktører,	som	en	bru-
ger	potentielt	er	i	kontaktmed	fra	overvejelserne	om	afskaffelsen	af 	
en	dør	opstår,	til	selve	anskaffelsen.	
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Samtidigt	bliver	det	tydeligt,	at	vi	ikke	er	særligt	bekendt	med	de	si-
tuationer	og	eventuelle	problematikker,	som	brugeren	oplever	gen-
nem	en	dørs	livscyklus.	

Gennem	interviews	og	egne	erfaringer	har	vi	kortlagt	de	forskellige	
aktører,	som	en	bruger	potentielt	er	i	forbindelse	med	gennem	en	
dørs	livscyklus.	Et	overblik	er	opnået	gennem	et	aktørnetværkskort	
med	en	klassificering	af 	de	forskellige	aktører.	Det	skal	nævnes,	at	
der	ikke	på	nærværende	tidspunkt	er	skelnet	mellem,	om	der	er	for-
retnings-	eller	innovationspotentiale	i	forhold	til	de	kortlagte	aktø-
rer.	De	forskellige	aktører	vil	ikke	blive	gennemgået,	men	kendeteg-
nene	for	hver	klassificering	vil	blive	opridset	på	de	følgende	sider.

Inden	erhvervelsen	af 	en	dør	er	der	en	lang	række	aktører,	som	en	
bruger	kan	være	 i	dialog	med	og	hvor	udfaldet	af 	aktørerne	kan	
inddeles	i	følgende	klassificeringer:

	► www	[internet	sites	som	brugeren	anvender]

	► Rådgivende	instanser	

	► Service	udbydere		

	► Offentlige	instanser	

	► Produkt	sælgere	

	► Private	relationer	

Det	 fremgår	 af 	 ovenstående	 liste,	 at	 der	 er	 en	 stor	 varietet	 i	 de	
aktører,	som	en	bruger	interagerer	med	fra	brugeren	overvejer	at	
anskaffe	en	dør	til	denne	afskaffes.	Relationer	kan	være	til	offentlige	
eller	private	aktører	og	 interaktionen	er	 ligeledes	af 	 forskellig	 art	
fra	 oplysende	 énvejsinformation	og	 rådgivende	 retningsanvisning	
til	regelformaning	og	salgstaler.	

Ser	man	på	forholdet	til	døren	over	tid,	så	er	det	ligeledes	varierende	
,hvem	brugeren	potentielt	er	i	dialog	med.	Dette	rejser	spørgsmålet,	
om	branchen	med	fordel	kunne	fokusere	på	andre	aktører	end	kø-
berne	gennem	eksempelvis	services,	hvilket	vil	lede	til	en	udvidelse	
af 	brugerfokusset.

Ovenstående	redegørelse	er	ikke	et	forsøg	på	at	forplumre	billedet	
af 	personer,	der	indgår	i	relation	til	døren	og	varieteten	af 	opgaver	
eller	aktiviteter,	som	afvikles	i	forhold	til	døren	-	men	derimod	at	
vise	bredden	heraf.	I	dette	skriv	er	der	fokuseret	på	slutbrugeren	
og	dennes	værdier,	derfor		vender	vi	tilbage	til	slutbrugeren	for	at	
karakterisere	denne	nærmere.	Af 	de	mest	gængse	betegnelser	finder	
vi	mass-user	og	lead-user.	

Lead-user	begrebet	er	defineret	af 	von	Hippel(1988)	og	omhandler	
ledende	brugere	indenfor	et	givet	marked,	altså	de	brugere,	som	fø-
rer	an	i	forhold	til	at	udvikle	eller	modificere	eksisterende	produkter	
til	at	opfylde	egne	behov.	At	disse	brugere	er	’ledende’	skal	altså	ses	
i	lyset	af,	at	de	er	i	stand	til	at	udvikle	eller	modificere	produkter	til	
et	særligt	formål	eller	rettere	sagt	et	erkendt	behov.	Det	særlige	ved	
lead-userne	er	således,	at	de	har	erkendt	deres	behov	og	at	de	er	i	
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stand	til	at	artikulere	dem	enten	verbalt	eller	 i	 form	af 	 løsninger.	
Denne	bevidsthed	om	egne	behov	kan	man	 i	 interaktionen	med	
lead	users	drage	fordel	af 	ved	at	tilrettelægge	aktiviteter,	hvor	lead	
users	kan	anvende	deres	 erkendte	behov,	 eksempelvis	 interviews,	
co-creation	eller	situerede	observationer.

Mass-useren	er	den	mest	gennemsnitlige	bruger	og	deraf 	navnet	
mass-user,	men	der	er	naturligvis	stor	varietet	indenfor	denne	grup-
pe	af 	forskellig	behov,	ønsker	og	krav.	Mass-useren	skiller	sig	endvi-
dere	ud	fra	lead-useren	ved	ikke	nødvendigvis	at	have	erkendt	egne	
underliggende	behov,	eller	i	hvert	fald	ikke	at	have	tilstræbt	af 	indfri	
disse	i	konkrete	løsninger.	Dette	betyder,	at	tilrettelæggelsen	af 	bru-
gerorienterede	aktiviteter	med	fordel	kan	være	anderledes	end	den	
tilgang	som	kendetegner	arbejdet	med	lead-usererne.	Tilgangen	el-
ler	tilgangene	kan	være	mange,	idet	den	metodiske	værktøjskasse	er	
mangfoldig	og	majoriteten	af 	disse	er	møntet	på	mass-useren.	

For	at	give	det	fornødne	overblik	over	et	udvalg	af 	metoder	og	et	
kort	indblik	i	disse	vil	modeller	fra	Merit	og	Nielsen	(2007),	samt	
Elizabeth	 Sanders(2002)	 i	 det	 følgende	 blive	 introduceret	 og	 an-
vendt.	Dette	skal	ses	som	et	supplement	til	InnoDoors	brugerdre-
ven	innovations	håndbog.

Som	netop	beskrevet	er	der	forskel	på	hvorledes	det	anbefales	at	
samarbejde	med	eller	studere	brugerne,	alt	efter	hvilken	brugertype	
disse	 er.	Dette	 kan	 illustreres	 via	 en	model,	 som	 favner	 brugens	
rolle	og	graden	af 	aktiviteten	i	spændet	mellem	’Passiv	observation’	
til	’Brugerstyret	udvikling’.

Som	illustreret	i	modellen	på	figur	2	af 	Merit	og	Nielsen	(2007),	så	
kan	lead-useren	inddrages	som	udvikler	i	en	brugerstyret	udvikling.	
Dette	er	dog	ikke	ensbetydende	med,	at	lead-useren	alene	kan	an-
vendes	på	dette	stadie,	og	at	brugere	fra	mass-user	gruppen	 ikke	
kan	 inddrages	på	dette	 stadie.	 Således	 skal	modellen	 forstås	 som	
guidende,	men	ikke	styrende,	for	planlægningen	af 	brugeroriente-
rede	aktiviteter.
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Fig.	2 	▲ Merit	og	Nielsens	(2007)	model	til	illustration	af 	
brugerroller	og	-aktiviteter

Slutbrugerens værdier_14.11_Tanja.indd   7 08-07-2011   13:44:30



Kan vi opnå viden om det de:

Siger 
Tænker 

 

 

Gør 
Anvender

 

Drømmer
Føler 
Ved

Hvilket giver indsigt  i behov som er:

Eksplicitte 

Observerbare
 

Tavse

 

Latente

Ved at fokusere på det brugerne:

Siger

 

Gør

 
Skaber

Fig.	3 	▲ Elizabeth	Sanders	(2002)	behovs-	og	metodepyramider
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Elizabeth	Sanders(2002)	har	udviklet	en	serie	af 	sammenhængende	
pyramider,	gennem	hvilke	man	kan	tillægge	aktiviteterne	med	bru-
gerorienterede	aktiviteter	–	det	er	vores	opfattelse,	at	dette	er	møn-
tet	på	mass-brugerne,	som	er	den	mest	konventionelle	brugertype.	
Modellen	illustrerer	forholdet	mellem	det	man	ønsker	indsigt	i,	ek-
sempelvis	brugernes	anvendelse	af 	et	produkt,	de	aktiviteter,	som	
man	kan	udføre	i	forhold	til	brugeren	og	karakteren	af 	behov,	som	
aktiviteten	kan	give	adgang	til.	

Modellen	kan	læses	både	horisontalt	og	vertikalt.	Vertikalt	er	der	en	
indsnævring	mod	bunden	af 	modellen	i	takt	med	øget	kompleksitet	
–	det	er	f.eks.	sværere	at	opnå	viden	om,	hvad	folk	drømmer	om	
end	at	registre,	hvad	de	siger.	Horisontalt	giver	modellen	et	over-
blik	over	måden	hvorpå	man	indsamler	brugerorienteret	materiale	
og	karakteren	af 	behovene,	som	adresseres	gennem	aktiviteten.	I	
det	følgende	vil	vi	præsentere	modellen	med	udgangspunkt	i,	hvad	
brugerne	siger,	gør	og	skaber.

Siger –	hvis	man	er	interesseret	i	brugernes	udsagn	også	i	forhold	
til	det	de	tænker,	så	er	det	selvsagt	fordelagtigt	at	lytte	til	hvad	de	si-
ger.	Dette	giver	adgang	til	eksplicitte	og	altså	erkendte	behov.	Det	er	
ikke	enslydende	med	at	brugeren	umiddelbart	kan	artikulere	samt-
lige	behov,	da	dette	ofte	er	noget	som	ikke	tidligere	er	italesat,	men	
brugeren	har	alligevel	en	bevidsthed	om	disse.	Metoderne,	som	an-
vendes	på	dette	stadie	af 	modellen,	er	interviews	i	forskellige	form;	
fra	telefon	interview	med	et	højt	kvantum	til	situeret	 interviews	i	
brugerens	kontekst.	Således		demonstrerer	dette	også	spændet	mel-
lem	den	planlagte	og	stringente	aktivitet	til	den	situerede	og	ad	hoc	
orienterede	aktivitet,	hvor	man	lader	situationen	og	brugeren	guide	
interviewet.	

Gør	–	hvis	man	er	interesseret	i	brugernes	adfærd,	kompetencer,	
sociale	relationer,	normer	og	værdier	eller	blot	deres	anvendelse	af 	
produkter	og	oplevelsen	af 	dette,	så	er	det	fordelagtigt	at	fokusere	
på	hvad	brugerne	gør.	Det	er	naturligvis	vigtigt	 at	holde	 for	øje,	
hvad	 det	 er	man	 tilstræber	 gennem	 en	observation.	 I	 Innodoors	
projektet	har	vi	udfordret	metoden	ved	at	applikere	denne	på	noget	
så	konventionelt	som	brugen	af 	døre.	Dette	ledte	til	en	række	ob-
servationer	omkring	slidtage,	brugsinteraktion	og	håndtering,	som	
med	en	vis	viderebearbejdelse	kan	blive	til	inkrementelle	forbedrin-
ger	af 	et	givent	produkt.	

Eksempler	på		frugtbart	udbytte	af 	at	fokusere	på	det	brugerne	gør	
er	 talrige.	F.	eks	har	virksomheden	Dolle	A/S	gennem	ganske	 få	
situerede	interviews	observeret,	at	kunder,	som	skal	installere	deres	
tapper,	relativt	ofte	ikke	formår	at	gøre	det,	som	det	var	tiltænkt	fra	
virksomhedens	side.	Dette	er	en	ny	viden	i	virksomheden	og	en	ty-
delig	indikator	for,	at	der	skal	arbejdes	med	kommunikation	i	form	
af 	bedre	information	eller	ændring	i	deres	design,	som	fordrer	en	
korrekt	installation	af 	deres	produkt.

På	den	metodiske	front	er	tilgangen	inspireret	og	influeret	af 	den	
antropologiske	og	etnologiske	arbejdsform,	men	tilpasset	industri-
elle	betingelser	i	forhold	til	tid	og	rationaler,	såsom	’return	of 	in-
vestment’.	Således	er	tilgangen	modificeret,	idet	man	typisk	har	en	
særlig	 agenda	med	 sit	 feltarbejde	 og	 observationer,	 hvilket	 er	 en	
væsentlig	afgrænsning	af 	det	åbne	perspektiv,	som	kendetegner	de	
traditionelle	antropologiske	og	etnologiske	arbejdsformer.	

Der	har	ligeledes	været	en	ændring	i	arbejdsredskaberne	for	bedre	
at	kunne	formidle	resultaterne	fra	feltarbejdet	og	integrere	resulta-

Sanders behovs- og metodepyramide
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terne	i	udviklernes	arbejde	og	forankre	det	i	nyudviklede	produkter.	
Traditionelt	har	observationerne	været	 skrevet	 i	notesbøger,	 som	
løbende	bliver	sammenfattet	til	såkaldte	’thick	descriptions’	–	altså	
verbale	udredninger	af 	de	fænomener,	som	er	kendetegnende	for	
den	aktuelle	kontekst.	I	den	senere	 tid	er	 feltarbejdet	 i	den	 indu-
strielle	kontekst	blevet	 inspireret	 af 	den	visuelle	 antropologi,	 der	
arbejder	aktivt	med	fotografiet	og	videomediet	som	kommunikati-
onsmiddel.	Dette	er	værdifuldt	idet	flere	fagligheder	kan	præsente-
res	for	det	partikulære	i	det	empiriske	materiale	og	deltage	aktivt	i	
fortolkningen	af 	materialet.	

Skaber	–	hvis	man	er	interesseret	i	brugernes	latente	og	tavse	be-
hov,	så	er	det	hensigtsmæssigt	hjælpe	eller	faciliterere	erkendelser	af 	
disse	behov	for	brugerne.	En	tilgang	til	dette	er	gennem	facilitering	
af 	skabende	aktiviteter	med	brugerne,	altså	hvor	brugerne	får	stillet	
materialer	til	rådighed	og	med	disse	skal	løse	en	given	problematik	
på	konceptuelt	niveau.	Aktiviterne	kan	betegnes	som	Co-creation	
og	på	side	24	i	denne	rapport	vil	det	blive	eksemplificeret,	hvorledes	
tilgangen	var	tilrettelagt	i	InnoDoors	projektet.	

Den	bagvedliggende	tanke	er,	at	man	kan	anvende	ikke	artikuleret	
viden	ved	at	 skabe	 løsninger	 frem	 for	 at	 tænke	dem,	hvilket	kan	
understøttes	af 	den	amerikanske	perceptionsteori	og	den	franske	
fænomenologi,	 men	 den	 teoretiske	 udredning	 er	 ikke	 formålet	 i	
denne	rapport.	

I	 en	 skabende	 co-creation	 aktivitet	 er	det	 vigtigt	 at	 fremhæve,	 at	
det	er	på	det	konceptuelle	niveau,	som	der	arbejdes	og	altså	 ikke	
et	 spørgsmål	om	at	 udvikle	 et	 fuldendt	produkt	 eller	 en	æstetisk	
repræsentation.	Med	andre	ord,	så	er	det	i	orden,	faktisk	reglen,	at	
det	er	’quick	and	dirty’.

I	 ovenstående	 udredning	 er	 der	 fokuseret	 på,	 hvilken	 rolle,	man	
som	udvikler	eller	fagperson	sætter	brugerne	i,	hvilket	naturligvis	
hænger	sammen	med,	hvilken	rolle	man	sætter	sig	selv	i	som	ud-
vikler.	-	Det	er	to	sider	af 	samme	sag,	hvorfor	der	i	det	følgende	
vil	blive	præsenteret	en	model,	som	netop	udfolder	hvilke	tilgange,	
man	kan	vælge.	Modellen	danner	ligeledes	ramme	for	InnoDoors	
metodehåndbogen,	som	er	en	pamflet	af 	særligt	udvalgte	og	tilret-
telagte	metoder	for	byggematerialeindustrien.	
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Elizabeth	Sanders(2006)	har	udviklet	en	model	i	forhold	til	design-	
branchen,	som	kan	hjælpe	til	en	afklaring	af 	egen	tilgang	og	place-
ring	af 	metoder	for	at	skabe	et	overblik	over	feltets	mange	meto-
der.	Denne	kan	ses	på	figur	4.	Modellen	spænder	et	felt	ud	mellem	
”Design-led”	og	”Research-led”,	hvilket	omhandler	det	drivende	i	
tilgangen.	Dette	sammenholdes	med	”Expert	mindset”	og	”Partici-
patory	mindset”,	som	omhandler	måden,	hvorpå	designerne	arbej-
der	–	forholder	de	sig	som	eksperter	og	derved	selvstændigt	vurde-
rende,	eller	søger	de	at	involvere	andre	parter	heriblandt	brugerne	
for	at	tage	deres	vurdering	i	betragtning.

Sanders landkort

Design-led
Design-led	er	tilgangen,	hvor	det	er	design-aktiviteten,	som	er	den	
drivende	og	skabende	aktivitet.	

Research-led
En	tilgang,	som	er	baseret	på	undersøgelser	og	eksperimenter,	som	
har	en	mere	forskningsmæssig	karakter.	Denne	tilgang	er	oftest	ite-
rativ	i	et	samspil	mellem	”analyser”	og	”synteser”.	I	denne	model	
skelnes	der	 ikke	mellem	natur-,	 socialvidenskabelig	 eller	 humani-
stisk	forskning.

Expert mindset
Indenfor	dette	mindset	er	designeren	”eksperten”,	som	forholder	
sig	 til	 inputtene	 fra	 brugerene	 og	 træffer	 beslutningerne	 qua	 sin	
faglighed.

Participatory mindset
Participatory	mindset	skiller	sig	ud	fra	ekspertens	mindset	ved,	at	
designeren	søger	dialog	og	et	ligeværdigt	forhold	til	andre	aktører,	
som	er	relevante	for	det	konkrete	projekt	–	eksempelvis	brugerne.	
Derved	 bygger	 det	 ”deltagende	mindset”	 på	 en	 demokratisk	 til-
gang,	og	beslutninger	træffes	kollaborativt.	

Modellen	har	dannet	rammen	for	de	metodisk	udvælgelser,	som	er	
foretaget	i	forhold	til	InnoDoors	brugerorienterede	metodehånd-
bogen.	Modellen	 vil	 blive	 udfyldt	med	metoder,	 for	 at	 illustrere	
metodernes	forskellighed	og	for	at	støtte	bevidste	metodevalg	i	for-
hold	til	de	givne	omstændigheder.

	▲ Elizabeth	Sanders	(2002)	landkortFig.	4
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beskrevet	 ved	 formål,	 fremgangsmåde	 trinvis	 med	 et	 oprids	 af 	
nødvendige	 redskaber	og	et	overbliks	diagram,	hvor	den	aktuelle	
metodes	karakteristika	er	grafisk	illustreret.

I	den	resterende	del	af 	denne	publikation	præsenteres	de	to	første	
metoder,	som	indgår	i	metodehåndbogen,	hhv.	Interview	og	Con-
ceptual	Co-creation.

Metodehåndbog	fra	InnoDoors	er	udviklet	for	at	skabe	et	overblik	
over	udvalgte	metoder	 indenfor	brugerdreven	 innovation.	Hånd-
bogen	skal	således	fungere	som	en	guide	for	praktikere	for	det	me-
todiske	valg.	Håndbogen	ses	på	figur	5.

I	 InnoDoors	metodehåndbogen	beskrives	de	metoder,	 som	præ-
senteres	 og	 afprøves	 på	 de	 afholdte	 workshops.	 Metoderne	 er	

Metodehåndbog til brugerdreven innovation

Fig.	5 	▲ Innodoors	brugerdreven	innvoations	håndbog
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Citat	fra	InnoDoors	bruger	interviews

”… stil det er ikke sådan noget, man har tænkt over, før man står i det… 
Og vi skulle bare have den glatte dør, der faldt i et med væggen”

” Døren skal bare lukke et hul i væggen, og helst have 
samme farve, så man ikke rigtig lægger mærke til den”

” ...det virker bare som om, der er dobbelt så langt 
til dørproducenten, som til vinduesproducenten”

14
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Metodisk introduktion
Der	findes	mange	måder,	hvorpå	man	kan	indsamle	informationer,	
men	de	hyppigst	brugte	er	individuelle	interviews	og	fokusgruppe-
interviews.	I	denne	sammenhæng	er	der	fokus	på	 individuelle	 in-
terviews.

Interviews	handler	 i	høj	grad	om	planlægning	og	bevidsthed	om,	
hvordan	den	rigtige	udførelse	kan	gavne	resultatet.	Både	af 	hvor	og	
hvordan	man	vil	møde	de	respondenter,	som	man	ønsker	at	inter-
viewe,	samt	hvordan	man	sammenfatter	sine	spørgsmål,	og	i	hvor	
høj	grad	man	holder	sig	til	 interviewguides	eller	 lader	interviewet	
blive	 styret	 af 	dialogen.	Der	kan	være	 tale	om	både	etnografiske	
interviews	af 	generelle	brugere	eller	ekspertinterviews,	etc.,	alt	efter	
hvilke	output	man	ønsker.		Interviews	er	således	en	relativt	struk-
tureret	metode	til	informationsindsamling	om	et	specifikt	område.	
Det	er	essentielt,	at	intervieweren	behersker	den	teknik,	som	anven-
des,	 således	 indsamling	 af 	 information	 frembringer	 et	 retvisende	
billede	af 	det	område,	som	man	ønsker	at	undersøge.	

Individuelle	 interviews	er	en	 forholdsvis	fleksibel	metode	 til	 ind-
samling	af 	information,	men	den	kan	være	tidskrævende,	da	kun	én	
person	behandles	af 	gangen	og	der	er	forberedende	planlægning	og	
opsamling	forbundet	med	det.	Den	primære	fordel	ved	teknikken	
er,	at	den	indsamlede	information	ofte	vil	være	af 	høj	kvalitet,	og	
respondenten	vil	være	mere	motiveret	for	at	udtale	sig	om	tabuer	
eller	følsomme	emner	end	f.eks.	ved	fokusgrupper.	Der	kan	således	
indhentes	 informationer	 indenfor	 brugernes	 erkendte	 og	 til	 dels	
uerkendte	behov.

Et	af 	de	meste	essentielle	elementer	for	at	skabe	rammerne	for	et	
succesfuldt	interview	er	atmosfæren.	Det	er	vigtigt,	at	respondenten	
føler	sig	tryg	og	således	kan	koncentrere	sig	fuldt	ud	om	at	besvare	

Interview	som	metode	er	en	af 	grundstenene	indenfor	brugerdre-
ven	innovation,	og	kan	resultere	i	mange	forskellige	typer	af 	kva-
litative	 informationer,	 alt	 efter	 hvordan	 interviewet	 tilrettelægges	
og	udformes.	Interviews	kræver	således	forberedelse,	hvor	det	skal	
afklares	hvilken	type	af 	informationer,	som	man	gerne	vil	have	fra	
de	interviewede.	Interviews	er	placeret	på	Elizabeth	Sanders	(2002)	
landkort,	som	det	ses	på	figur	6.

Interviews

Fig.	6 	▲ Interviews	placeret	på	Sanders	landkort.
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spørgsmål	samt	svarer	så	naturligt	som	muligt.	Interviewerens	rolle	
under	interviewet	er	primært	som	lyttende,	og	denne	skal	sørge	for	
ikke	 at	 afbryde	 respondenten,	 som	 skal	have	 en	 fornemmelse	 af 	
at	være	den	fortællende	part.	Således	er	 interviewerens	opgave	at	
lytte,	men	dog	have	styringen	over	interviewet,	så	alle	de	planlagte	
emner	berøres.

Figur	7	indgår	ligeledes	i	InnoDoors	metodesamlingen	og	giver	et	
hurtigt	 overblik	 over	 denne	metodes	 formål	 og	 praktiske	 anven-
delse.

Interview	som	metode	er	primært	anvendelig	til	forskning	og	ud-
vikling,	da	det	ofte	er	i	en	søgen	efter	information	om	produkter	
eller	nye	forretningsområder.	Metoden	kan	dog	ligeledes	anvendes	
som	evalueringsmetode	til	test	af 	prototyper	mv.	Forløbet	af 	meto-
den	er	som	nævnt	struktureret	og	planlagt	i	detaljen,	således	det	sik-
res,	at	informationer	om	de	ønskede	emner	kan	udledes	af 	intervie-
wet.	Dette	skal	dog	opfattes	som	vejledende,	da	der	er	mulighedfor	at	
afvige	fra	spørgsmålene	undervejs,	hvis	der	dukker	nye	og	relevante	
observationer	op	under	interviewet,	således	disse	kan	uddybes.	

Formidlingen	af 	interviewene	kan	som	udgangspunkt	foregå	på	tre	
måder:

	► Vha.	videoklip	fra	interviewet,	således	alt	data	bliver	præsen-
teret	i	”rå”	eller	redigeret	form

	► Lydklip	i	enten	fuld	eller	redigeret	version,	

	► Transskription	ned	i	en	rapport	el.	lign.

Der	er	fordele	og	ulemper	ved	alle	tre	metoder,	og	de	bør	priorite-
res	efter	behov	for	detaljeringsgrad	af 	den	efterfølgende	analyse	og	
dokumentation.

I N N O D O O R S

I N T E R V I E W

Metode karakteristika - kort overblik over metoden

Anvendelse
Hvor i design processen 
anvendes metoden

Formål
Hvad er metodens over-
ordnede formål

Tilgang 
Hvordan struktureres 
metode forløbet 

Detalje niveau
Hvad fokusere metoden 
på

Rolle 
Din rolle under metoden

Formidlings form 
Hvorledes formidles 
resultatet 

Genererende

Åbent

Konceptuelt

Indlevende

Oplevelse

Observerende

Taktilt

Deltagende

Verbalt

Lyttende

Visuelt

Detaljeret

Kontrolleret

Evaluerende

Research Analyse Ide & Koncept Udvikling Test

Fig.	7 	▲ Overblik	over	interviews	formål	og	anvendelse
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Baggrunden	for	at	bruge	semi-strukturerede	spørgsmål	var	for	at	
sikre,	at	samtalen	faldt	på	sammenlignelige	emner,	og	herved	skabe	
tilpas	fleksibilitet	i	interviewet	til	at	andre	emner	kunne	diskuteres,	
hvis	relevante.

Kontakt
Der	blev	telefonisk	etableret	kontakt	til	en	række	forskellige	perso-
ner	og	lavet	aftaler	om	personlige	interviews.

Aftale/forberedelse
Som	del	af 	kontaktfasen	var	en	vigtig	komponent	at	lave	en	struk-
tureret	plan	over,	hvordan	interviewet	skulle	forløbe,	hvilke	typer	
af 	spørgsmål	respondenter	skulle	reflektere	over,	samt	hvordan	
materialet	skulle	behandles	og	publiceres.	Dette	aspekt	var	vigtigt	
både	for	at	skabe	en	følelse	af 	tryghed	hos	respondenten,	og	for	
at	inspirere	dem	til	at	reflektere	lidt	over	emnet	allerede	inden	
interviewet.

Åbning af interviewet
Én	interviewer	tog	på	besøg	og	brugte	1-2	timer	sammen	med	re-
spondenten.	Selve	interviewsituationen	foregik	som	allerede	nævnt	
i	respondentens	private	hjem.		

Åbningen	af 	interviewet	var	fokuseret	på	at	fortælle	lidt	uddybende	
om	InnoDoors	projektet,	samt	at	skabe	en	positiv	og	afslappet	stem-
ning.	Her	var	det	essentielt,	at	respondenten	forstod,	at	interviewet	
ikke	skulle	opfattes	som	test	af 	deres	viden	om	døren,	men	at	det	i	
stedet	var	en	oprigtigt	interesse	i	deres	meninger,	idéer,	behov	mv.		

Da	mange	respondenter	kan	være	en	anelse	utrygge	ved	brugen	af 	
kamera	under	interviews,	var	denne	indledende	small-talk	et	vigtigt	
element	for	det	videre	interview.

De	vigtigste	materialer	er	naturligvis	pen	op	papir	til	noter	samt	de	
værktøjer,	som	er	nødvendige	iht.	den	formidling	man	har	valgt	til	
præsentation	af 	interviewene.

Man	kan	dog	med	fordel	supplere	interviews	med	billeder	eller	vi-
deo	 af 	 respondenten	ved	de	produkter	 eller	 i	 de	omgivelser,	 der	
relaterer	til	de	emner,	som	interviewet	tager	udgangspunkt	i.

Metodeanvendelse
I	 dette	 afsnit	 beskrives,	 hvorledes	 der	 blev	 arbejdet	 struktureret	
med	interviews	som	metode	i	InnoDoors	og	efterfølgende	blev	an-
vendt	som	case	på	workshoppen	”Slutbrugerens	værdier”.

Research design
Det	første	skridt	i	planlægningen	af 	interviewene	tog	udgangspunkt	
i	 udviklingen	 af 	 et	 overordnet	 researchdesign.	 I	 researchdesignet	
blev	de	relevante	emner	og	brugersegmenter	defineret,	hvorfra	det	
var	muligt	at	indhente	informationer,	samt	hvor	interaktion	med	de	
forskellige	brugersegmenter	kunne	foregå.

Udgangspunktet	for	denne	øvelse	var	den	viden,	som	den	helt	al-
mindelige	bruger	kunne	give	om	deres	oplevelser	med,	og	brugen	
af,	døren,	samt	hvilke	værdier	de	generelt	forbinder	med	døren	og	
dørkøbet.		Respondenter	blev	udvalgt	og	spændte	over	såvel	perso-
ner,	der	byggede	nyt,	personer	der	renoverede,	personer	der	for	før-
ste	gang	stod	overfor	en	beslutning	om	døre,	personer	der	tidligere	
havde	prøvet	at	tage	stilling	til	døre,	personer	med	småbørn,	samt	
personer	uden	børn.	Interaktionsfladen	blev	vurderet	som	værende	
optimal	 i	det	private	hjem,	og	at	denne	flade	ville	 resultere	 i	den	
rigeste	information.

Herefter	blev	der	udarbejdet	en	interviewguide	med	semi-struktu-
rerede	spørgsmål	indenfor	de	emner	som	ønskedes	belyst.	Se	evt.	
interviewguide	i	bilag,	s.	35
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Fig.	8 	▲ Billeder	fra	interviewsituationer
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Konkretisering
Efter	at	have	etableret	tillid	mellem	interviewer	og	respondent	dis-
kuteredes	punkterne	i	den	semi-strukturerede	interview-guide.	Flere	
respondenter	var	meget	interesserede	i	at	høre,	hvorledes	andre	re-
spondenter	havde	forholdt	sig	til	samme	spørgsmål	-	og	interview-
guiden	blev	således	også	brugt	som	en	måde	at	få	respondenten	til	
aktivt	at	forholde	sig	til,	om	de	havde	samme	eller	anderledes	ople-
velser	end	andre.	

Undervejs	i	interviewet	blev	respondenten/brugeren	desuden	opfor-
dret	til	at	give	konkrete	eksempler,	samt	vise	døre	eller	andre	elemen-
ter	frem,	som	de	forbandt	med	deres	valg	af 	døre.	Det	førte	til,	at	
respondenterne	bl.a.	fremviste	overfladebehandling	af 	køkkenskabe,	
specialbestilte	ergonomiske	håndtag,	bredden	på	dørkarme,	 linjer	 i	
resten	 af 	 huset	 som	døren	 skulle	 passe	 til,	 den	 gode	 ’lyd’	 og	 den	
dårlige	’lyd’	ved	døren,	elinstallationer	de	gerne	ville	have	integreret	i	
dørkarmen	osv.		At	skabe	mulighed	for,	at	respondenten	kunne	vise	
fysiske	eksempler	på	deres	tanker	og	idéer,	skabte	en	ekstra	dimen-
sion	i	interviewforløbet

Rækkefølgen	 af 	 spørgsmål	 var	 derfor	 også	 vilkårlig	 iht.	 hvorledes	
samtalen	udviklede	sig.

Dokumentation af omgivelser, interaktion med produktet, etc.
Der	blev	anvendt	videokamera	til	dokumentation	af 	hele	interviewet	
samt	af 	alle	de	fysiske	eksempler,	som		respondenterne	gav.	Kame-
raet	blev	indledningsvis	placeret	på	et	diskret	sted,	så	respondenten	
ikke	ville	føle	sig	intimideret	og	intervieweren	skulle	kunne	koncen-
trere	sig	fuldt	ud	om	dialogen	med	respondenten.	

Videodokumentation	af 	interviews	har	den	klare	fordel,	at	intervie-
wene	dermed	kan	gengives	meget	detaljeret	 til	 andre	 i	 forsknings-
gruppen	og	behandles	gentagende	gange	i	forhold	til	forskellige	em-
ner.

Follow-up/feedback til respondent
Umiddelbart	efter	 interviewet	var	gennemført,	 skrev	 intervieweren	
et	kort	resumé	om	output,	ideer	og	umiddelbare	forståelser,	som	var	
opstået	under	 interviewet.	Dette	 resumé	blev	publiceret	på	 	 	 	 	 In-
noDoors	 hjemmesiden,	 som	 et	 indlæg	 på	 bloggen,	 og	 var	 således	
til	kommentering	 fra	og	 inspiration	for	andre.	Denne	umiddelbare	
behandling	af 	interviewet	var	god	til	at	indfange	impulser	og	mere	
underforståede	værdier,	som	ofte	opstår	gennem	interaktion	med	re-
spondenten	snarere	end	gennem	analyse	af 	deres	faktiske	svar.

De	filmede	interviews	blev	redigeret	og	analyseret	ud	fra	ønsket	om	
så	 konkret	 som	muligt	 at	 kunne	 gengive	 de	 værdier,	 som	 respon-
denterne	forbandt	med	døren.		Hvert	interview	blev	i	denne	proces	
redigeret	ned	til	en	kortere	videosekvens	af 	2-4	minutters	varighed.

Samtlige	 respondenter	 fik	 efter	 redigeringen	mulighed	 for	 at	 gen-
nemse	interviewet	og	beslutte,	om	de	var	komfortable	med,	at	Inno-
Doors	kunne	anvende	dette	til	videre	analyse	delt	med	resten	af 	In-
noDoors	projektpartnerne.	Alle	respondenter	svarede	positivt	herpå.	

Output
I	 dette	 afsnit	 beskrives,	 hvordan	 interviewene	 blev	 bearbejdet	 på	
workshoppen	”Slutbrugerens	værdier”.

Selvom	InnoDoors	projektgruppen	havde	udført	benarbejdet	og	lavet	
interviewene,	var	det	på	workshoppen	op	til	projektpartnerne	at	ana-
lysere	dem	og	identificere	respondenternes	værdier	samt	den	værdi-
skabende	viden.	Dette	output	skulle	projektpartnerne	noteres	på	små	
udleverede	værdikort	og	herefter	påsættes	værdihjulet.

Denne	proces	blev	gentaget	for	hvert	af 	interviewene,	således	at	vær-
dihjulet	til	slut	indeholdt	værdikort	fra	alle	5	interview	og	gav	værdibil-
ledet,	der	ses	på	figur	10.	Billeder	fra	workshoppen	kan	ses	på	figur	9.
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	▲ Billeder	fra	visning	af 	interviews	og	værdianalyse	på	workshoppen	”Slutbrugerens	værdier”.Fig.	9
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Fig.	10 	▲ Værdihjul	med	værditemaer

Fra	det	samlede	værdihjul	kan	følgende	temaer	udledes	ved	at	grup-
pere	værdierne:

	► Kvalitetsdøren
	► Hobby	samlesæt
	► Den	alternative	dør/den	intelligente	dør
	► Inspiration	til	–	information	om	døren
	► Den	gængse	hvide	celledør
	► Den	tilpasse	dør
	► Komfort	døren

Læring
Denne	metodeaktivitet	 skulle	 således	 være	 en	 læring	 for	projekt-
partnerne	om,	hvordan	et	interview	kunne	gennemføres,	samt	en	
metode	til	at	analysere	interviewene	og	identificere	den	værdiska-
bende	viden	hos	 slutbrugerne.	 Samtidig	fik	 InnoDoors	projektet	
tilført	 en	 væsentlig	 viden	omkring,	 hvordan	 slutbrugerne	 forhol-
der	sig	til	døren	og	mulighederne	for	at	skabe	innovative	løsninger,	
samt	hvordan	de	tænker	døren	ind	i	det	samlede	byggeprojekt.	I	det	
følgende	beskrives	nogle	af 	hovedpunkterne:

	► Afstanden	fra	slutbrugeren	til	dørproducenten	virker	utrolig	
lang.	Dette	betyder	for	slutbrugerne,	at	de	føler,	at	det	er	svært	
at	få	viden	om	døren,	samt	indgå	i	dialog	om	løsninger,	der	
opfylder	erkendte-	og	ikke	erkendte	behov.

	► Slutbrugeren/kunden	bliver	ikke	informeret	om	de	mulighe-
der,	som	forskellige	dørløsninger	kan	give	i	form	af 	lydisole-
ring,	brand,	mv.	Ligeledes	opfattes	døren	som	et	byggemate-
riale	på	linje	med	mursten,	fodlister,	mv.,	frem	for	at	være	et	
element	i	boligindretningen.	

	► Specialløsninger	 er	 væsentlige	 dyre	 end	 den	 klassiske	 hvide	
celledør,	det	kan	derfor	virke	uoverskueligt,	at	skabe	kontakt	
til	producenten	og	forhandleren,	for	at	få	lavet	brugertilpas-
sede	løsninger.	Prisgennemskueligheden	bliver	derfor	en	bar-
riere	for	slutbrugerne/kunderne	i	deres	søgen	efter	tilpassede	
døre	og	dørløsninger.
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Metodisk introduktion	
Conceptual	co-creation	dækker	over	flere	metodikker,	som	varierer	
en	anelse	i	måden	hvorpå	de	praktiseres.	Oftest	er	aktiviteten	delt	
op	i	mindre	øvelser,	som	bl.a.	består	en	opvarmningsøvelse,	fælles	
brainstorm	over	emner,	selve	co-creation	delen,	samt	til	sidst	op-
samling	og	refleksion	over	arbejdet.

Gennem	co-creation-aktiviteten	skabes	 forskellige	 løsningsforslag	
til	de	emner,	 som	fremkom	under	brainstormaktiviteten.	Løsnin-
gerne	er	ikke	eksplicitte	til	konkrete	problemstillinger,	men	skal	tol-
kes	som	et	middel	til	at	forstå	de	bagvedliggende	tanker	og	motiver.

Det	er	således	essentielt	at	etablere	en	god	dialog	mellem	bruge-
rene/aktørerne,	som	deltager	i	aktiviteten,	de	personer	som	facilite-
rer	aktiviteten,	samt	dem	som	skal	analysere	de	endelige	resultater.	
Herved	skabes	det	bedste	grundlag	for	at	udforme	de	fysiske	løs-
ninger,	som	igen	giver	det	bedste	output	til	virksomhederne.	I	dette	
tilfælde	med	 InnoDoors	 er	 det	 døren,	 som	er	 i	 fokus,	 og	derfor	
tager	co-creation	metoden	udgangspunkt	i	dørene.

Figur	12	indgår	ligeledes	i	metodebeskrivelsen	og	giver	et	billede	af 	
metodens	anvendelighed	i	forhold	til	det	output	man	ønsker,	samt	
hvordan	virksomhedens	rolle	iht.	metodens	praktiske	anvendelse.

Som	vist	finder	metoden	sin	primære	anvendelse	inden	ide-	og	kon-
ceptudviklings	fasen,	samt	til	dels	i	analyse	af 	input	til	ideer	og	de-
signs.	Metoden	genererer	modeller	og	løsningsforslag	på	baggrund	
af 	på	forhånd	fastsatte	rammer,	hvor	det	som	nævnt	er	essentielt	
med	 en	 åben	 tilgang	 til	metoden,	 således	 at	 de	 kreative	 ideer	 til	

Tanken	bag	valget	af 	netop	denne	metode	var,	at	”vi	ved	mere,	end	
vi	kan	sætte	ord	på”,	og	at	vi	igennem	kreativitet	og	oplevelser	kan	
få	udtrykt	denne	viden,	som	vi	ikke	umiddelbart	kan	forklare	eller	
sætte	ord	på.	På	den	måde	kan	virksomheder	 få	bedre	kendskab	
til	 brugernes	 erkendte	 og	 ikke	mindst	 uerkendte	 behov.	 På	 figur	
11	er	Conceptual	co-creation	placeret	på	Elizabeth	Sanders	(2002)	
landkort.

Conceptual co-creation

Fig.	11 	▲ Conceptual	co-creation	placeret	på	Sanders	landkort.

Conceptual
co-creation
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løsningsforslag	 får	 frit	 spil.	 I	 forhold	 til	 virksomhedens	 produk-
tionsapparat	vil	metoden	have	 sin	 styrke	 i	den	konceptuelle	 fase,	
hvor	der	arbejdes	overordnet	med	forskellige	typer	af 	løsninger	og	
modifikationer,	som	kan	bringes	i	spil	til	produktporteføljen.	Virk-
somhedens/facilitators	rolle	er	aktivt	deltagende	og	lyttende	til	de	
ideer,	 som	kommer	 frem	under	 arbejdet.	Herved	kan	 værdifulde	
input	til	nye	ideer	og	koncepter	indfanges.	Formidlingen	af 	resul-
taterne	sker	gennem	en	præsentation	af 	den	konstruerede	løsning,	
hvor	det	forsøges	at	visualisere	og	forklare	ideer	og	koncepter	med	
løsningen.	

Det	er	essentielt	at	materialerne,	som	anvendes	til	udførelse	af 	akti-
viteten,	skal	indbyde	til	leg	og	modelbygning	og	herigennem	skabe	
rum	 for	 kreative	 udfoldelser.	 	Det	 er	materialer	 som	 papir,	 pap,	
skriveredskaber,	sakse,	lim,	tape,	mv.,	alt	efter	hvilken	aktivitet	der	
er	tale	om,	samt	hvilken	type	output	man	ønsker.

Aktivitetsbeskrivelse
I	indeværende	afsnit	beskrives	co-creation	metoden,	som	den	blev	
anvendt	på	workshoppen	”Slutbrugerens	værdier”,	hvor	der	til	
dels	blev	arbejdet	videre	på	de	værdier,	som	blev	defineret	på	bag-
grund	af 	interview-metoden.	

Indledende aktivitet
Metodearbejdet	blev	påbegyndt	med	en	 indledende	øvelse:	”tegn	
og	gæt	en	dør”.	Formålet	med	denne	øvelse	var	at	skabe	en	mere	
løssluppen	 stemning	 for	 alle	 projektpartnerne	 samt	 for	 de	 nyan-
kommende	 slutbrugere,	 som	var	 inviteret	 til	 at	 deltage	 i	 arbejdet	 Fig.	12

I N N O D O O R S

C O N C E P T U A L  C O - C R E AT I O N

Anvendelse
Hvor i design processen 
anvendes metoden

Formål
Hvad er metodens over-
ordnede formål

Tilgang 
Hvordan struktureres 
metode forløbet 

Detalje niveau
Hvad fokusere metoden 
på

Rolle 
Din rolle under metoden

Formidlings form 
Hvorledes formidles 
resultatet 

Genererende

Åbent

Konceptuelt

Indlevende

Oplevelse

Observerende

Taktilt

Deltagende

Verbalt

Lyttende

Visuelt

Detaljeret

Kontrolleret

Evaluerende

Research Analyse Ide & Koncept Udvikling Test

Metode karakteristika - kort overblik over metoden

	▲ Overblik	over	conceptual	co-creations	formål	og	anvendelse
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med	co-creation	metoden.	”Tegn	og	gæt	en	dør”	skulle	afprøve	en	
situation	fra	salgsprocessen,	hvor	”sælgeren”	skulle	prøve	at	gætte	
hvilken	dør,	”kunden”	ønsker.

Kunden	 fik	 vist	 et	 billede	 af 	 en	 speciel	 dør,	 som	 sælgeren	 ikke	
kunne	se.	Kunden	skulle	efterfølgende	forsøge	at	beskrive	overfor	
sælgeren,	men	det	var	kun	sælgeren,	som	måtte	stille	spørgsmål,	og	
kunden	måtte	kun	svare	på	det,	der	blev	spurgt	om.	Udfordringen	
bestod	heraf 	i,	at	sælgeren	via	kommunikationen	med	kunden	fik	
afdækket	kundens	behov,	og	følgende	fik	solgt	kunden	det	produkt,	
som	opfyldte	disse	behov.
Der	blev	”solgt”	to	døre	på	workshoppen	hhv.	toiletdøren	og	bord-
tennisdøren,	der	ses	på	figur	14	og	15.

Fig.	13 Fig.	15	▲ Introduktion	til	den	indledende	øvelse:	Tegn	og	gæt	en	dør.

Fig.	14 	▲ Toiletdøren

	▲ Bordtennisdøren
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Gruppedannelse og valg af emner
Efter	den	indledende	opvarmningsøvelse	blev	workshoppens	med-
lemmer	inddelt	i	grupper	efter,	hvilke	temaer,	som	hver	enkelt	fandt	
interessant	at	arbejde	med.	Temaerne,	som	var	uddraget	af 	værdi-
hjulet,	var	følgende:

	► Kvalitetsdøren

	► Hobby	samlesæt

	► Den	alternative	dør/den	intelligente	dør

	► Inspiration	til/information	om	døren

	► Den	gængse	hvide	celledør

	► Den	tilpassede	dør

	► Komfort	døren

På	baggrund	af 	ovenstående	emner,	blev	der	dannet	fire	grupper	
med	4	–	5	personer	i	hver.	Grupper	blev	dannet	med	udgangspunkt	
i	 emnerne:	Komfortdøren,	Den	 intelligente	 dør,	Den	 alternative	
dør	samt	Inspiration	til	–	information	om	døren.	Det	blev	ligeledes	
tilsigtet,	at	grupperne	var	en	blanding	af 	repræsentanter	fra	virk-
somhederne,	 fra	Aalborg	Universitet,	 samt	de	 inviterede	 slutbru-
gere,	hvorved	grupperne	blev	så	tværfaglige	som	muligt.		

Arbejdet med co-creation metoden
Første	skridt	var	en	brainstorm	i	gruppen	omkring	emnet,	hvor	del-
tagerne	først	hver	især	nedfældede	en	masse	ideer	på	papir,	for	der-
efter	i	fællesskab	at	samle	ideerne	i	nogle	overordnede	kategorier.

Næste	 skridt	 var	 selve	 den	 skabende	 aktivitet,	 hvor	 det	med	ud-
gangspunkt	i	ovenstående	brainstormkategorier	var	op	til	hver	en-
kelt	deltager	at	videreudvikle	på	den	valgte	kategori.	Ideerne	skulle	
således	 omsættes	 til	 fysiske	 løsninger/koncepter,	 ved	 at	 ”klippe	
klistre”	vha.	de	medbragte	redskaber	og	tilbehør.		Mens	alle	delta-
gerne	i	grupperne	arbejdede	med	de	kreative	udformninger,	havde	
de	mulighed	for	at	snakke	og	forklare	om	de	forskellige	koncepter	
og	løsninger.	Herved	kunne	ideer	og	koncepter	videre	bearbejdes	
med	input	fra	de	andre	gruppedeltageres,	som	blev	inspireret	visua-
liseringsprocessen.	

Hver	projektdeltager	endte	således	op	med	en	ide	til	nye	døre	eller	
nye	dørkoncepter.	Afslutningsvis	blev	disse	præsenteret	for	alle	del-
tagerne	i	workshoppen,	hvor	der	blev	stillet	spørgsmål	det	alle	de	
spændende	designløsninger,	som	kunne	installeres	i	eller	monteres	
på	døren.

Output
Alle	de	nye	koncepter	og	ideer	til	fremtidige	dørdesigns,	som	blev	
kreeret	på	workshoppen	”Slutbrugerens	værdier” er	på	de	følgende	
sider	præsenteret	og	beskrevet	ved	korte	statements.
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Fig.	16 	▲ Billeder	fra	brug	af 	co-creation	metoden	på	workshoppen	”Slutbrugerens	værdier”.
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Fig.	17 	▲ INWIDOs	døre	under	temaet	”Komfort	døren”

	► Billedet	til	venstre	repræsenterer	 ideen	om	en	udskiftelig	
folie,	som	kan	reguleres	alt	efter	hvilken	lejlighed/humør/
årstid	den	 skal	 passe	 til.	 På	den	måde	kommer	man	 for	
eksempel	ud	over	at	skulle	til	at	male	sin	dør.	

	► Der	er	ligeledes	arbejdet	med	måden	døren	åbnes	på.	Den	
åbner	både	ind	og	ud	i	rummet,	og	man	kan	ved	hjælpe	af 	
tekniske	løsninger	blandt	andet	minimere	risikoen	for	at	få	
fingrene	i	klemme.	Denne	løsning	giver	også	mulighed	for	
at	lave	døren	meget	tæt,	hvilket	giver	komfort	i	forhold	til	
lyddæmpning.

	► Billedet	 til	 højre	 repræsenterer	 ideen	om	 indbygget	 lys	 i	
forskellige	farver	og	styrker.	Dette	kan	for	eksempel	være	
med	til	at	forebygge	vinter	depressioner.

	► Grebet	er	indbygget	i	døren,	så	det	ikke	stikker	ud	i	rummet.

	► Der	er	mulighed	for	styring	af 	ventilationen	gennem	døren.	

INWIDOs komfort dør. 
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	► Mandetoilet	-	komfort	-	gadget	døren.	

	► Øverst	er	placeret	en	svamp,	som	filtrerer	luften	og	reducerer	lug-
ten.

	► Tv	placeret	i	midten,	samt	ølholder	i	siden.

	► Automatisk	skyl	og	slukning	af 	lys,	når	personen	forlader	toilet-
tet.

	► Black	box,	der	kan	føre	statistik	over	div.	ting	og	sager.	

Søren W’s komfort dør. 

Fig.	18 	▲ Søren	W’s	dør	under	temaet	”Komfort	døren”
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Fig.	19 	▲ Pouls	dør	under	temaet	”Den	alternative	dør”

	► Denne	løsning	er	specielt	designet	til	brug	i	teenageværelser.	

	► Den	har	et	ekstra	kraftigt	håndtag,	da	teenage	døren	ofte	smækkes	i.		

	► Dørkarmens	farve	kan	reguleres	af 	CO2	indholdet	i	rummet,	
eller	af 	brugeren	selv,	på	baggrund	af 	vedkommendes	humør.

	► Døren	er	udstyret	med	dørspion,	således	at	der	kan	kigges	
ud,	men	ikke	ind.	

	► Overfladen	kan	skiftes	alt	afhængig	af 	om	det	for	eksempel	er	
et	pige-	eller	drengeværelse.				

Pouls alternative dør. 
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Inspirationsdøren

	▲ Inspirationsdøren	med	opsamling	af 	ideèr	fra	alle

	► Visualisering	af 	dørløsninger	i	showrooms.

	► Totalservice	på	døre,	herunder	rådgivning,	drift	og	vedligeholdelse.

	► Dørkøbet	skal	være	let	og	mere	overskueligt.

	► Kataloger	og	beskrivelsen	af 	døre	skal	være	idiotsikre.

	► Bedre	branding	og	flere	kendte	døre,	som	f.eks.	den	’franske	dør’.

Fig.	20
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Læring
Workshoppen	gav	virksomhederne	i	projekt	InnoDoors	mulighed	
for	at	arbejde	med	de	præsenterede	metoder	i	praksis	samt	se	ek-
sempler	på,	hvilke	output	metodernes	anvendelse	kan	generere.

Samtidig	fik	virksomhedsrepræsentanterne	mulighed	for	at	komme	
i	dialog	med	slutbrugere,	som	alle	havde	været	igennem	dørkøbs-
processen,	og	havde	således	mulighed	for	at	indhente	information	
omkring	slutbrugernes	oplevelser	hermed.

	▲ Eksempler	på	andre	døre	fra	co-creation	workshoppenFig.	21
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Konklusion
Gennem	et	produkts	livscyklus	har	en	bruger	forskellige	roller	og	er	
ligeledes	potentielt	i	kontakt	med	en	stor	varietet	af 	andre	aktører,	
som	ligeledes	kan	betragtes	som	brugere.	Andre	aktører	i	værdikæ-
de	kan	ligeledes	betragtes	som	brugere,	hvilket	alt	sammen	danner	
en	stor	mængde	af 	brugere,	som	man	kan	adressere	for	at	opnå	ind-
sigt	deres	behov,	krav	og	ønsker.	Således	er	der	en	stor	varietet	i	de	
brugere,	der	kan	adresseres	gennem	en	brugerdreven	innovations	
tilgang	–	hvem	man	adressere	er	en	afvejning,	som	bør	finde	sted	
indenfor	den	enkelte	metodeanvendelse,	men	det	anbefales	at	have	
nogle	aktiviteter,	der	er	orienteret	mod	slutbrugerne.	

Brugerne	kan	inddrages	på	forskellig	vis	og	derved	placeres	i	for-
skellige	roller	fra	 informanter	til	co-designer.	For	at	skabe	en	be-
vidsthed	om	dette	spænd	er	en	model	af 	Merit	et	al.	blevet	præ-
senteret	og	udfoldet.	Her	er	det	tydeligt	at	den	metodiske	tilgang	til	
mass-	og	lead-user	er	varierende	i	modellens	yderkanter,	mens	der	
er	et	væsentligt	overlap	af 	metodiske	 tilgange	central	 i	modellen.	
Modellen	er	ikke	udfyldt	med	konkrete	modeller,	men	dette	vil	blive	
varetaget	af 	den	akademiske	arbejdsgruppe	 i	det	 løbende	arbejde	
med	InnoDoors	projektet.

De	præsenterede	metoder	kan	tilpasses	de	forskellige	typer	af 	virk-
somheder,	som	er	med	i	InnoDoors,	samtidig	kan	de	bringes	i	spil	
på	forskellige	niveauer	hos	de	enkelte	virksomheder,	hvorved	me-
toderne	 kan	 anvendes	 flere	 steder	 i	 organisationen.	Detaljerings-
graden	af 	outputtet	kan	ligeledes	være	med	til	at	definere,	i	hvilket	
omfang	metoderne	ønskes	anvendt.

Projektpartnerne	er	nu	blevet	præsenteret	for,	hvilke	platforme	og	
medier	hvorigennem	de	kan	opnå	interaktion	med	forskellige	typer	
af 	aktører.	Samtidig	er	de	blevet	præsenteret	for	to	metoder	til	at	
interagere	med	slutbrugerne	og	 indhente	 informationer	 til	udvik-
lingsbrug	 i	 virksomhederne,	 de	 har	 således	mulighed	 for	 at	 tage	
metoderne	med	hjem	i	de	respektive	organisationer	og	eksperimen-
tere	med	anvendelse	af 	metoderne	i	praksis.	De	erfaringer	som	pro-
jektpartnerne	opnåede	med	metodeanvendelsen	og	dialogen	med	
de	inviterede	slutbrugere	på	workshoppen,	kan	partnerne	ligeledes	
tage	med	sig	og	anvende	i	senere	projekter.

	▲ Eksempler	på	andre	døre	fra	co-creation	workshoppen
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Bilag - Interviewguide

Navn

Baggrund	

Job,	alder,	person

Hvad	skal/skulle	du	bruge	en	dør	til	/	Hvad	var	dit	behov?	

	► Fx	stald,	nyt	hus,	udskiftning	af 	gamle	døre,	etc.

Hvad	er/var	dit	vigtigste	kriterium	til	døren?

	► Fx	pris,	funktionalitet,	udseende,	kvalitet,	mode,	etc.	

Hvis	Lead	User:	Hvem	designede	døren?

	► Fx	arkitekt,	forhandler,	gør-det-selv	projekt,	via	nettet,	mode-
blad,	dørproducent,	etc.

Hvis	Lead	User:	Hvad	gjorde,	at	du	ikke	bare	kunne	købe	en	’stan-
dard’	dør?

	► Fx	ingen	hængsler,	størrelse,	stalddør,	etc.

Hvad/hvem	var	din	kontaktflade,	da	du	skulle	finde	en	dør?

	► Fx	 internettet,	 byggemarked,	 designer,	 modeblad/katalog,	
håndværker,	etc.

Hvilken	dør	faldt	dit	valg	på?	Hvorfor?

	► Fx	Lead	User	=>	Mass	User	pga.	ventetid	

	► Fx	Mass	User	=>	Lead	User	efter	surfing	på	nettet

	► Etc.

Hvem	monterede	din	dør?

	► Fx	 håndværker/entreprenør,	 gør-det-selv	 projekt,	 montør,	
etc.	

Hvad	var	din	oplevelse	med	at	købe	døren?

	► Fx	det	var	let,	mangelfuld	information,	problemfrit,	etc.

Er	du	tilfreds	med	dit	udbytte?	Hvad	ville	du	gøre	anderledes?

	► Fx	kontakte	dør-producent	direkte	i	stedet	for	forhandler	først

	► Fx	vælge	Mass	User	dør	i	stedet	for	Lead	User	dør,	da	bruger	
ikke	lægger	mærke	til	forskellen	alligevel

Evt.	spørgsmål?

Vigtigt til dokumentation

	► Tag	billede	til	aktørkort/beskrivelse	af 	bruger	foran	døren	–	gerne	
i	brug.

	► Video	(af 	interview),	hvor	man	kun	ser	interviewede.
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Samarbejdspartnerne	i	Projekt	InnoDoors.
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