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i dagens samfunn

Christina Mörtberg
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• Bakgrunn
• Prosjekt
Hva er Participatory Design
1) konkret: hva er det å gjøre PD?
2) Strukturelt og kontekstuelt. Betingelser for PD

Endre betingelser ⇒ nye utfordringer for PD

(original Tone Bratteteig om ej annat anges)
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• Systems theoretical tradition

• Socio-technical tradition

• Critical tradition

(Bansler 1987, see also Bratteteig 2004)
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Et Participatory Design eksempel: 
Florence-prosjektet

• forskningsprosjekt 1983-1987
• initiert av Inst. For Informatikk (Kristen Nygaard)
• to sykehus/sykehusposter

- en astma & allergi-post, Rikshospitalet
- en hjerteovervåknings-post, Sentralsykehuset i
Akershus

• basert på ”bruksperspektivet”
• utviklet teknikker for designsamarbeid og gjensidig
læring

• utviklet tre prototyper sammen med sykepleiere
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Florence prosjektet
Gjensidig læring:
• hva gjør egentlig sykepleiere?
• hva kan datasystemer
brukes til?

Observasjoner av sykepleie
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Diskusjoner om informasjon og 
IT:
system-beskrivelser som 
midler for møtet mellom 
sykepleie og informatikk-
logikkene
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Diskusjoner om                             
datamaskiner i arbeidet:
system-presentasjoner som 
middel for å utvikle design-ideer
fra begge logikker

Diskusjon om prototypene
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UTOPIA

Nordic Graphic Workers’ Union and researchers in
Sweden and Denmark

The design was based on the following principles:
• Quality of work and products
• Democracy at work
• Education for local development

(Ehn & Kyng 1987)
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E Government project
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Hva er Participatory Design
(brukermedvirkning i design)

generelt: 
deltakelse fra brukere i utvikling av saker som vil
påvirke deres liv

i systemutvikling: 
involvering av fremtidige brukere i arbeids-aktiviteter
i systemutvikling på måter som gjør det mulig for 
dem å påvirke beslutninger som vil ha betydning for 
det resulterende systemet og gjennom det, 
virksomheten der systemet vil bli brukt
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Tre grunner for PD

1. å forbedre kunnskapsbasis for systemet

2. å lette introduksjonen av systemet

3. å øke arbeidsplass-demokratiet/arbeidstakernes
autonomi
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Deltakelse 
=         dele makt

Å praktisere Participatory Design
• gjensidig læring betyr

– å undervise med mål å utvikle sitt eget 
standpunkt 

– å lære å forstå hva vi ser og hører  
– krever gjensidig respekt 
– og anerkjennelse av profesjonell kunnskap og 

ferdigheter
• designsamarbeid betyr

– å gi fra seg makten til å bestemme over designet
– å akseptere makt og forpliktelser knyttet til 

forandringen (forbedringene)
– å forandre (utvide) kvalitetsstandarden 



12

Kontekstuelle betingelser 
for Participatory Design

= strukturelle / kontekstuelle betingelser for å dele 
makt

• institusjoner for forhandling og deling av makt
– fagforeninger
– lovverket

• kulturelle og sosiale tradisjoner
– etikk og verdier (den protestantiske etikk)

⇒ det store samarbeidsprosjektet
LO-NAF i 1960-åra     

⇒ fagforeningsprosjektene i 1970-åra 
- Jern & Metall-prosjektet 1970-73;  

Kristen Nygaard m.fl.

⇒ ansatte styre-repr.
⇒ revisjon av Arbeids

miljøloven (1977)
⇒ verdens første dataavtale
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Traditional approach

focus is on

Cooperative approach

focus is on

problems

information flow

tasks

describable skills

expert rules

individuals

rule-based procedures

Traditional approach

situations and break-downs

social relationships

knowledge

tacit skills

mutual competencies

group interaction

experience-based procedures

(Greenbaum & Kyng 1991)
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Dagens samfunn

Relevante karakteristika
• globalisering av arbeidslivet, av underholdning, og av 

systemutvikling som industri
- mange aktører, også ukjente
- skiftende aktører, skiftende interesser og roller

• systemutviklings-praksiser splittes i
- produksjon av programvare produkter
- integrasjon og skreddersøm av slike produkter til en 

organisasjon (bricolage)
• samarbeids- og kommunikasjons aspekter i alt arbeid

blir mer viktig og får mer teknisk støtte (og vice versa)
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på struktur- / kulturnivå
• globale institusjoner konkurrerer med lokale (lovverk)
• avstand til makt øker i globale organisasjoner
• institusjoner for maktdeling endres fra statlige konstruksjoner til 

konkurranse i markedet
• individuell skreddersøm & service øker markedsverdien

på prosess-nivå
• mangel på langvarig tid for å utvikle gjensidig tillit
• mangel på nærhet i rom & læring av forskjellige logikker
• automatiseringen inkluderer sammenføyningsarbeid (articulation

work) 
• eksisterende løsninger genererer problemer som skal løses

Endrede betingelser for 
Participatory Design
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tid

design bruk

Design blir
• dyttet mer og mer inn i brukskonteksten

- mer kompleks IT-støtte krever mer 
brukskompetanse

- IT er en strategisk del av organisasjonen
delt i programvare-produksjon og skreddersøm

- design som bricolage (konservere dagens løsning)
- avstand til design-beslutninger (liten grad av 

autonomi)

Bruk blir
• forbedringer av eksisterende praksiser (moter ⇒ behov)
• konkurranse genererer behov for ”unike” standardiserte
prod.

• globalt arbeid reduserer den individuelle arbeidstakers
t i ( d i d k j tt k t
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Utfordringer for Participatory Design
i dagens samfunn

globalisering av arbeid, underholdning og systemutvikling
• grenser for den lokale autonomien 

- avstand til makt
- standardisering av nettverk begrenser fleksibiliteten 

til
”nodene”

konkurranse i markedet for unik og standard
• begrenser bredden av tilgjengelige løsninger
• dikterer problemer og behov
• fokus på eliminering av tid (automatisering, quick fix)
• eliminerer arbeids-plassen, men ikke klient-plassen
• fordeling av makt til arbeidstakere gir fleksible org

økt oppmerksomhet om produksjonsprosessen
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Participatory Design er vanskelig
Participatory Design betyr at design-løsningen er så
forankret i de lokale bruks-tradisjonene at den tekniske 
løsningen kan brukes til å forandre disse tradisjonene.

Å gjøre Participatory Design medfører dilemmaer:
• hvis vi ønsker å lære brukerne om tekniske valg & 

kvaliteter uten å manipulere dem
• hvis vi ønsker å bevare brukernes autonomi også hvis 

de tar virkelig dumme beslutninger
• hvis vi ønsker å virkelig forstå hvordan de tenker og 

handler som profesjonelle, dvs. å gjenkjenne deres 
standarder 

• hvis vi ønsker at de skal gjenkjenne vår kompetanse 
uten å oppnevne vår ekspertise til det eneste rette
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Participatory Design i dagens samfunn

Endrede betingelser for PD skaper nye utfordringer.
• på konkret prosess-nivå møter PD vanskeligere 

utfordringer pga. økt press på tid
• global konkurranse om ”den rette blandingen av likhet 

og forskjellighet” begrenser bredden i løsninger og 
behov

• den lokale autonomi begrenses av globale hierarkier 
så vel som av forpliktelser til grupper og nettverk

• konkurranse i markedet gjør makt-relasjoner mindre 
gjennomsiktige og vanskeligere å påvirke 

Men:
• IT er en strategisk del i alle organisasjoner
• kunnskapsarbeideren med profesjonell autonomi 

anerkjennes som virksomhetens mest betydningsfulle 
verdi
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Hvorfor Participatory Design?
PD gir

• IT-løsninger bedre tilpasset brukernes virksomhet
• både design og bruk inngår i endringsprosessen
• mulighet for å bevare brukernes autonomi – også på
sikt (oversikt, læring) 

Og:
• PD-teknikker gir rom for kompleksiteten i
brukskonteksten

• PD søker å forankre krav og behov i 
kjernevirksomheten

• arbeid med definisjon av problemet kan gi nye svar – og
nye problemer

• flere perspektiver gir bedre og mer innovative 
designideer
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