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Interaksjonsdesigner

For å forklare dette på en enklest mulig måte 

pleier jeg å si at jeg jobber med å gjøre nettsider, 
apper og andre digitale løsninger mest mulig 
brukervennlige. At det er min jobb å finne ut hva 

brukerne trenger og hvordan vi kan gi dem det. 

En introduksjon til Interaksjonsdesign (Nordbø, 2017)



Interaksjonsdesign

«Med interaksjonsdesign mener vi det å designe 

interaktive produkter for å støtte hvordan 
mennesker kommuniserer og interagerer i deres 
hverdag og arbeid»

Interaction design: beyond human-computer interaction

(Preece mfl. 2015, oversatt av Tone Nordbø
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Hvordan ble jeg interaksjonsdesigner?



Hvordan utdannes interaksjonsdesignere?
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Hva jobber en interaksjonsdesigner med?

Brukere
Attraktiv

Nyttig for 
meg å bruke

Teknologi
Gjennomførbar

Mulig å lage innenfor gitt 
tidsrom og økonomiske rammer

Forretning
Levedyktig

Slik at vi tjener/sparer 
penger på det



Designprosess

Grow – tomorrows design leaders

En designprosess er en strukturert og repeterbar 

fremgangsmåte for å levere nye, attraktive, 
levedyktige og gjennomførbare produkter, 
interaksjoner, identiteter eller opplevelser med 

tydelige forretningsmål og avgrensninger.



Designprosess

Utforske Utforme Utvikle Levere

Utforske
Bli kjent med domenet, 
brukerne. Forstå problem og 
behov.

Utforme
Konseptutvikling basert på 
innsikt fra utforske-fasen. 

Utvikle
Bygge løsningen basert på 
konsept og designbrief fra 
utformingsfasen. 

Levere
Lære opp brukere og 
lansere.



kundereisen

intervju

brukerhistorier

card sorting

protoype

protoye brukertest

ja og … 

designsprint

ekspertgransking

Smidig og tverrfaglig



Hvordan utdannes interaksjonsdesignere, 
og hvordan jobber de?

Designer interaksjon mellom 
menneske og produkt og/eller 
tjeneste.

• Design thinking
• Brukersentrert metode
• Smidig og tverrfaglig



Tusen takk :D
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