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3 spørgsmål at besvare
Hvilken indflydelse fik det på designet af et system, at 
brugerperspektivet blev inddraget gennem hele processen? 

Hvordan kan man oversætte fra brugergruppens præferencer til 
en digital platform?

Klubhuset kom til at afspejle en række af mændenes ønsker og 
understøtte deres tilgang til livsstil – kom forbi og se, hvordan 
det så ud i praksis 



Prostatakræft er hyppigt

• 4500 nye tilfælde hvert år i Danmark
• 5-års overlevelse: 84%
• Ca. 40.000, der lever videre efter

diagnosen. 
• Behandling er operation, stråling, 

medicin eller blot opfølgning



Hvorfor får så mange mænd
prostatakræft?
• Øget risiko med alderen
• Øget risiko jo højere du er
• Øget risiko ved fedme

• Jo mere fysisk aktiv, jo bedre
overlevelse
• Jo sundere kost, jo bedre overlevelse



Etnografisk studie Design studie Feasibility studie

EMIL projektet
e-støtte til mænd med  prostatakræft for en sundere livsstil



Det etnografiske studie – tilgang
• Indledende og afsluttende interview
• Participant observation

• Tematisk analyse
• NVIVO

• Induktiv tilgang
• Undersøger nu teorier der støtter fund



Det etnografiske studie – data
• 10 mænd i studiet
• 18 interviews
• 10 indledende, 8 afsluttende
• 43 timer i alt

• 28 instances of observation
• 2 - 5 gange pr. deltager
• 1,5 - 8 timer ad gangen
• 144 timer i alt

• 433 billeder og artefakter



Co-creating - metode
• 3 iterationer à:
• 3 x 3-timers workshops
• En række interviews
• En hel masse slikog kaffe!

• I alt 46 mænd involveret

• Bredde i brugerperspektivet:
• Land og by
• Gruppe og individ
• Digitalt tilgang og livsstil



Det kræver gang i metoderne at få 
mænd involveret



Værktøj: ”IT brug"



Analyser mellem hver iteration



Fire forudsætninger for ændring

• Viden
“Jeg ved”

• Vedkommenhed
“Det kommer mig ved”

• Forventning om effekt
“Jeg tror”

• Ladesiggørbarhed
“Jeg kan”

Igangsætning (Intention) Handling (Behaviour)

Tanke
”Jeg bør...” 

Beslutning
”Jeg vil..."

Motivation 
”Jeg tager mig

sammen"

Etablering
”Jeg prøver..."

Vedligehold
”Jeg plejer..."

EMIL behavior change 
model



De 4 forudsætninger for ændring
Viden

• “Jeg ved det er noget
der er sundt” 

Vedkommenhed

• “Det har noget med mig
at gøre”

Forventning om 
effekt
• “Jeg tror på en ændring

vil gøre mig sundere”

Ladesiggørbarhed

• “Denne ændring er
mulig for mig i mit liv”





De 4 forudsætninger for forandring

• Månedens tema – som
mændene kunne diskutere
• Modereret af ekspert
• Resulterer i en tema artikel

med facts og links
• En ekspert sikrer validiteten



• Mulighed for at stemme på næste
tema
• Kan diskutere månedens tema og

stille spørgsmål
• Temaartiklen bygger på disse

inputs
• Klubber er private områder på

siden hvor de kan snakke med 
ligesindende i fred

De 4 forudsætninger for forandring



Januars Tema: 
Udfordringer i 
sexlivet





Temaartikel:
Tricks til at bevæge 
sig i hverdagen
• ”Klubhusets gode råd”

• ”Mere viden om bevægelse”

• ”Hvad kan man gøre – ideer 

til at være mere aktiv i løbet af 

dagen”



• Hver artikel indeholder ekspertens
forventning om effekt
• Hver artikel indeholder personlige

erfaring fra mændene
• I Klubberne kan mændene udveksle

erfaringer

De 4 forudsætninger for forandring



• Hver artikel indeholder mænds
erfaringer og gode råd
• I Klubberne kan mændende tale 

sammen mere privat
• Under Aktiviteter kan man 

planlægge eller dele 
begivenheder i den virkelige
verden

De 4 forudsætninger for forandring



En Klubside



Tilføj dine egne 
aktiviteter eller 
arrangementer



Kort sagt...
• Mændene er meget

opmærksomme og bevidste i
deres brug af digitale services
• Der er visse forudsætninger, 

der skal være opfyldt før der 
kan ske en livsstilsændring
• Disse bør inddrages fra

starten, hvis de skal blive ikke
bare en del af design, men 
også funktionalitet



Take home message
Det er ikke svært at inddrage brugeren – men det skal prioriteres.

At starte med mændene, vendte mit projekt helt på hovedet og
gav mig et nyt perspektiv.

Er du sikker på at du ved alt du har brug for at vide, om dem du 
designer til?


