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Fra deskriptive til præskriptive 
analyseværktøjer 

Hvorfor får vi ikke større udbytte af  vores 
brugerundersøgelser og designanalyser? Det 
spørgsmål sidder mange virksomheder med. Årsagen 
til problemet er tit at virksomhederne alene bruger 
overbliksskabende, deskriptive analyseværktøjer, der 
ikke formår at løfte kompleksiteten i opgaven. For at 
være værdiskabende må et godt analyseværktøj 
endvidere rumme præskriptive elementer funderet i 
ekspertviden. 

Indenfor matematikken og fysikken kender vi 
visuelle analytiske redskaber. De repræsenterer 
de væsentlige dynamikker i et fysisk system og 
gør dem dermed håndgribelige.  

Indenfor humanvidenskaberne er man 
nødsaget til, at arbejde med adfærdsanalyser på 
et mere overordnet plan, grundet de mange 
flere variable der indgår, når man har med så 
komplekse størrelser som mennesker at gøre.  
Et særligt ambitiøst eksempel er psykologen 
Kurt Lewin, der er kendt for sine topologiske 
adfærdsanalyser. De gjorde Lewin i stand til at 
indfange et ganske betydeligt antal variabler og 
detaljer. Givet forankringen i relativt krævende 
matematik, er et sådant redskab udenfor den 
typiske humanists værktøjskasse. 

Grundidéen med Lewins modeller er dog 
uhyre relevant, idet visuelt analytiske redskaber  
netop må fungere på flere niveauer ved både, at 
gøre det komplekse struktureret og overskueligt, 
samt foreskrive en kausal logik mellem de 
elementer der indgår - hvis A, så B. 

En visuel fremstilling kan godt alene være 
overbliksskabende uden kausale relationer. I så 
fald er det en visualisering. Den er deskriptiv 
fordi den beskriver situationen nu og her. Hvis 
en visualisering baserer sig på en indbygget 
logik - de kausale relationer - og derudover 
foreskriver et handlingsrum, kan vi sige, at den 
er præskriptiv - den fortæller ikke bare hvad 
situationen er, men også hvordan man kan 
ændre den. 
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Fra K. Lewin 1938: The Conceptual Representation 
and the Measurement of  Psychological Forces.
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Intentionel 
“Hvorfor” / “Hvordan” 
Handlingsrum 
Fremtiden 
Binde sammen 
Generativ

Deskriptiv 
Overblik 
Taksonomi 
Oplistende 
“Hvad” 
Kortlægning 
Det givne 
Segmentere 
Grundlag



I designanalyse af  komplekse processer vil en 
overbliksskabende visualisering ofte give nogle 
umiddelbare indsigter. Det kan eksempelvis 
være uhensigtsmæssighedder der træder frem. 
Det giver indlysende ideer til optimering for 
selv de mest uerfarne designere.   

Med sådanne visuelle repræsentationer der 
alene skaber overblik, er der en høj risiko for, at 
der kun skabes en begrænset værdi. Vi får blot 
informationer der er ordnet på en pæn og 
overskuelig måde. Det kalder vi for en 
Amagerhylde.  

Fremfor at ende passivt på væggen som en 
Amagerhylde, bør visualiseringer bringes aktivt 
i spil med analytiske ekspertværktøjer. En 
visualisering bør således ikke være et 
slutprodukt eller en leverance i sig selv, men et 
afsæt for den egentlige analyse - en arbejdsflade 
om man vil hvorpå mere specifikke 
foreskrivende værktøjer med en indbygget logik 
og intention, kan bringes i spil. Sådanne 
værktøjer skal have noget på hjertet, om man 
vil.  

Ekspertværktøjer muliggør dybere analyser 
baseret på et fælles og ensartet format. Det er 
ikke op til den enkelte designer at tilføre det 
meningsskabende lag til visualiseringen. 
Ligesom med Lewins modeller, så stiller dette 
dog krav til den designanalytiske viden og 
kunnen. 

Amagerhylder finder vi indenfor alle 
designanalytiske opgaver. Det kan være i 
forbindelse med afdækning af  brugeradfærd, 
brugercentreret design, produkttest, 
servicedesign m.fl. I det følgende kigger vi 
nærmere på et par eksempler med reference til 
servicedesign.  

Ekspertviden i servicedesign - 
brugerrejsen  
Brugerrejsen er et centralt værktøj indenfor 
servicedesign. Her kortlægger man brugernes 
berøring med ens service. Brugerrejsen kan dog 

let ende som en amagerhylde der giver meget 
lidt værdi i forhold til de mange timers 
observationer og interviews der typisk er brugt i 
udarbejdelsen. Virksomheden sidder således 
tilbage med et flot visualiseret overblik, der ikke 
kan omsættes til yderligere værdi, fordi den ikke 
rummer den fornødne kausale logik og retning.  
 
Det kan illustreres med et program som 
Experience Fellow, der giver et overblik over de 
touchpoints, ens service består af  fra brugernes 
perspektiv og kontekstuel information som tid 
og sted.   

En sådan visualisering kan i sig selv skabe 
indblik og give “aha-oplevelser”. De 
analysemæssige egenskaber er dog begrænset til 
den emotionelle scoring, der alene påpeger, 
hvor der er noget galt og en indsats er 
påkrævet. Som designer må man altså selv 
tilføje yderligere designanalytiske elementer, for 
at skabe værdi ud af  visualiseringen. Det 
begrænser værktøjets effektivitet og giver et 
ringere udbytte af  analysen.  

De basale værktøjer indenfor servicedesign er 
derfor i sig selv relativt “dumme værktøjer”. De 
iscenesætter en dataindsamlingproces med et 
relativt standardiseret visuelt format. Deres 
eksistensberettigelse består derfor primært i at 
skabe et overblik ud fra datamængden.  

Brugerrejsen fortæller ikke selv hvordan ens 
service kan designes til det bedre. Her må 
eksperten tilføre hele det analytiske lag, der må 
identificere relevante indsigter og fortælle hvad 
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Experience Fellow giver et overblik over en virksomheds 
touchpoints og brugernes tilfredshed. Det fortæller ikke 
hvordan man øger tilfredsheden. 



de skal bruges til. Dette ekspertanalytiske lag 
risikerer let at blive anvendt på en individuel, 
implicit og ad hoc basis fremfor, at udgøre et 
fælles analytiske værk.  
 
Det betyder, at virksomheden 
har Amagerhylder, der nu 
hænger passivt i 
udviklingsafdelingen, uden at 
skabe yderligere værdi efter den 
første afdækning af  helt åbenlyse 
problemer.  
 
Brugerejsen eller 
serviceblueprintet bliver således 
solgt som en leverance, hvor de 
hovedsageligt bør udgøre 
forarbejdet til en egentlig analyse. De basale 
visualiserignsværktøjer bliver et mål i sig selv 
fremfor et middel til et værdiskabende mål - at 
udfolde indsigtsgivende analyser og udforske 
mulige løsninger.  

Værktøjer på niveau 1 og 
niveau 2 
De basale visualiseringsværktøjer iscenesætter 
en proces - men rummer kun i begrænset 
omfang ekspertviden om emnet, der 
undersøges. Derfor grupperer vi sådanne 
visualiseringsværktøjer som “niveau 1”.  
 

Hos designpsykologi supplerer vi proces-
værktøjer med en række “niveau 2” 
ekspertanalytiske værktøjer. Disse værktøjer er i 
højere grad præskriptive og mere detaljerede i 
forhold til specifikke problemstillinger. De 
understøtter eksperten, ved at give krop til 

analyseapparatet. De er, med andre ord, 
værktøjer man kan tænke med. De tilretter 
tænkningen og gør den til et fælles eksplicit og 
struktureret værktøj i udviklingsteamet.  

Vores erfaring fra undervisning på universitet i 
servicedesign, fortæller os at det er på niveau 2 
ekspertværktøjerne fårene skilles fra bukkene 
blandt de studerende. Her er det nemlig ikke 
længere et spørgsmål om at spotte indlysende 
uhensigtsmæssigheder og mangler, men 
derimod om at aktivere dyb forskningsbaseret 
viden om mennesker og hvordan vi designer 
systemer der matcher mentale modeller, behov 
og adfærd med teknologier og 
forretningsprocesser. 

Ekspertviden i servicedesign - 
line of  visibility analyse. 
Som eksempel på den deskriptive-præskriptive 
forskellighed kan vi bruge vores line-of-visibility 
analyse, der foreskriver hvordan man håndterer 
overgangen fra virksomhedens interne logikker 
til brugernes livsverden.  

Et tilbagevendende problem i servicedesign er 
en uklar og ikke-strategisk brug af  line-of-
visibility. En virksomheds line-of-visibility viser 
hvilke dele af  forretningsprocesserne brugeren 
bliver præsenteret for og hvilke dele der bliver i 
virksomhedens “motorrum”. Her sker det ofte, 
at virksomhedens interne logikker overskrider 
line-of-visibility og bliver til en problematisk del 
af  brugernes serviceoplevelse.  
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Niveau 2-værktøjer  
• Line-of-visibility analyse. 
• Service failure trigger-analyse 

og proaktive servicetiltag. 
• Meta-touchpoint analyse. 
• Touchpoint kvalitetssikring. 
• Service topologi- og 

kontekstanalyse.

Niveau 1-værktøjer  
• Serviceøkologi. 
• Bruger- / kunderejse. 
• Service blueprint. 
• Personas.



For at optimere virksomhedens service bør 
samtlige touchpoints derfor underkastes en 
specifik analyse med henblik på, at forstå 
kontekst for interaktionen og brugerens behov.  

Potentialet er som minimum, at fjerne støj fra 
disse udvekslinger på tværs af  line-of-visbility. 
For strategisk vigtige touchpoints kan der 
endvidere være et værdiskabende 
udviklingspotentiale ved at stille spørgsmålet: 
“Hvordan kommer det der overdrages, til at 
leve videre i brugernes verden? Og hvordan 
kan vi understøtte dette igennem design?” 
Et banalt eksempel herpå er navngivning af  
digitale dokumenter i form af  kvitterringer, 
billetter, fakturaer mv. De kan komme i PDF-
format, som email eller webside, kunden senere 
selv gemmer som PDF. Sådanne dokumenter er 

genereret af  virksomhedens interne systemer, 
men flyttet til brugernes verden. På tværs af  
brancher og forretningsområder er dette 
“efterliv” ikke tænkt ind i designet af  disse 
dokumenter, hvorfor virksomhedens interne 
systemlogik blot bliver videreført ud i brugernes 
verden, når “line-of-visibility” krydses.  

Af  oversigten nedenfor kan man se, hvordan 
disse dokumenters filnavne er meget fattige på 
relevant information, der knytter sig til kundens 
verden - hvis de ikke ligefrem er helt 
meningsløse. 

 
I de fleste tilfælde vil relevant information fra 
en kundes perspektiv være information som:   

• Hvem er dokumentet fra - eks. SAS 
• Hvad drejer det sig om - eks. Flybillet 
• Tid og sted - eks. Cph.-London, 10.1.2017 

 Firma PDF navn
 Bring  Bring — 344554444
 DriveNow i9341174572
 Genbyg  Faktura76343736
 Lauritz  ShowPDF.aspx
 Proshop  Faktura 44355466
 SAS i785914
 Tre / 3  Invoice
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Kort sagt: 

Problemet 
Deskriptive niveau 1 
visualiseringer betragtes 
fejlagtigt som resultatet af  
designanalyser og leverer 
derfor ikke tilstrækkelig værdi.  

Løsningen 
Præskriptive niveau 2 
ekspertværktøjer kvalificerer 
designanalysen og giver 
systematisk identificering af  
værdiskabende indsigter 
baseret på eksplicit og 
formaliseret viden.  

Værdien 
Bedre og mere strategiske 
designløsninger, 
implementeret ift. de 
overordnede linier og 
detaljerne. Sikkerhed for at 
beslutninger baserer sig på et 
vidensbaseret grundlag. 



Fremfor at min PDF-kvittering fra SAS ser 
således ud:  

[ 785914.pdf  ] 

så ville et mere meningsfyldt navn være:  

[ SAS-billet-Rune-CPH-LHR-10.1.2017.pdf  ] 

Som læser har du sikkert allerede ideer til 
yderligere relevant information, der kunne 
indgå. Det er fint - nu arbejder det præskriptive 
værktøj netop for dig.  

Selvom dette eksempel i sig selv er banalt, så 
vidner det systematiske fravær af  meningsfyldt 
elektronisk dokumentnavngivning netop om 
den manglende detaljefølsomhed og 
ekspertanalytiske tilgang i servicedesign.  

En mere systematisk indsigt i præmisserne for 
arbejdet med ‘Line-of-visibility’-analyser er 
således et oplagt fokusområde for arbejdet med 
ekspertbaserede niveau 2 analyser.  

Udover dem der her er nævnt, tilbyder 
servicedesign en række meget vigtige yderligere 
værktøjer. Desværre ses disse sjældent afspejlet i 
undervisningsfokus på landets universiteter og 
kommercielle kurser, hvor servicedesign tit har 
fokus på at udvikle Amagerhylder. 
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Mere om emnet:

Kurser 
uxCampus:  

• Servicedesign. 

• HCD, UX-
ekspertværktøjer.  

Litteratur 
• Christopher H. Lovelock: 

Service classification.  

• Robert J. Glushko, 
Berkeley: Service context 
analysis.  

Video / podcasts 
• Marc Stickdorn: Service 

design thinking:  
https://www.uie.com/
brainsparks/2014/06/18/marc-
stickdorn-service-design-thinking/

http://www.uxcamp.us
http://www.designpsykologi.dk/servicedesign
http://www.designpsykologi.dk/ux-ekspert-vaerktojer
https://www.uie.com/brainsparks/2014/06/18/marc-stickdorn-service-design-thinking/
http://www.uxcamp.us
http://www.designpsykologi.dk/servicedesign
http://www.designpsykologi.dk/ux-ekspert-vaerktojer
https://www.uie.com/brainsparks/2014/06/18/marc-stickdorn-service-design-thinking/
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