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KAPITTEL 4.  BRUK OG KONTEKST 
	

Målet	med	dette	kapitlet	er	at	du	

– kan	beskrive	hva	bruk	er	og	beskrive	ulike	tilnærminger	til	å	forstå	bruk	
– kan	beskrive	hva	som	kjennetegner	bruk	over	tid	
– kan	forklare	hva	brukskontekst	er	og	hvordan	kontekst	spiller	inn	på	bruk	
– kan	diskutere	hvilke	kunnskaper	og	ferdigheter	en	bestemt	IT-løsning	forutsetter	
– kan	diskutere	betydning	og	mulige	effekter	av	IT	

	

4.1 Hva er bruk? 
Dette	kapitlet	handler	om	bruk	av	IT	og	om	hvordan	vi	kan	snakke	om	hva	det	er.	Designere	er	alltid	
opptatt	av	hvordan	artefaktet	de	designer	bør	og	kan	brukes,	og	mye	av	designarbeidet	dreier	seg	
om	å	formgi	artefaktets	funksjoner	slik	at	det	blir	et	brukbart	og	estetisk	artefakt.	Noen	ganger	vil	det	
knyttes	spesielle	krav	til	bruken,	f.eks.	vil	et	artefakt	som	skal	brukes	av	alle	designes	forskjellig	fra	et	
som	er	ment	for	en	spesialist,	et	som	skal	brukes	sjelden	designes	forskjellig	fra	et	som	brukes	hver	
dag	og	som	kan	bli	en	vane.	Som	designere	må	vi	tenke	på	hele	livsløpet	til	artefaktet,	på	hvordan	det	
holder	seg	over	tid.	Og	vi	må	tenke	på	fasene	som	brukerne	går	gjennom	med	artefaktet	vårt,	fra	det	
er	nytt	til	det	blir	utdatert	(søppel).	Vi	må	ta	hensyn	til	konteksten	for	bruken:	brukssituasjonen	kan	
påvirkes	av	andre	forhold	som	vi	ikke	rår	over,	f.eks.	om	artefaktet/systemet	vi	lager	er	avhengig	av	
input	fra	flere	ulike	brukergrupper.		

I	dette	kapitlet	skal	jeg	gå	gjennom	de	sidene	ved	bruk	som	jeg	mener	er	viktige	for	å	designe	
brukbare	artefakter	både	for,	med	og	av	brukere.		

4.1.1 Bruk og brukere 
I	denne	boken	er	vi	egentlig	mer	opptatt	av	bruk	enn	brukere:	vi	er	opptatt	av	de	aktivitetene	som	
artefaktet	vi	designer	skal	inngå	i	og	bli	en	del	av,	men	det	gjør	samtidig	at	vi	må	gjøre	det	mulig	for	
de	som	utfører	aktiviteten	å	bruke	artefaktet.	Brukerne	er	vår	vei	inn	til	å	forstå	bruk,	derfor	er	vi	
ikke	helt	uinteressert	i	brukerne	heller.	Brukere	kommer	i	alle	farger	og	fasonger,	og	det	å	forstå	litt	
av	dette	mangfoldet	hjelper	oss	å	designe	for	flere	enn	de(n)	vi	har	møtt.	Det	vi	vil	unngå	er	å	designe	
artefakter	som	gjør	brukerne	funksjonshemmet	fordi	artefaktet	forutsetter	funksjonsevne	eller	
kompetanse	de	ikke	har.	Dessuten	vil	vi	unngå	å	skape	«ufrivillige	ikke-brukere»,	dvs.	at	folk	ikke	får	
til	å	bruke	et	artefakt	de	ville	katt	nytte	av.	Hvis	vi	designer	et	artefakt	som	noen	ikke	kan	bruke,	må	
vi	se	det	som	en	design-utfordring	å	redesigne	artefaktet	slik	at	det	blir	brukbart	for	alle	(eller	i	hvert	
fall	flest	mulig,	sier	Likestillings-	og	diskrimineringsloven).		

Fagfeltet	Universell	Utforming	(UU)	handler	om	hvordan	design	skal	ta	hensyn	til	mennesker	
med	sensoriske,	motoriske	og/eller	kognitive	funksjonsnedsettelser.	Kort	fortalt	er	sensoriske	
funksjoner	knyttet	til	sansene	(syn,	hørsel,	berøringssansen,	lukt,	smak	og	balanse),	motoriske	
funksjoner	har	med	motorikk	og	bevegelse	å	gjøre,	mens	kognitive	funksjoner	dreier	seg	om	
hukommelse	og	læring,	f.eks.	evne	til	å	behandle	abstrakt	informasjon,	til	å	oppfatte	tid,	til	å	
planlegge	og	organisere	aktiviteter.	Dysleksi	og	dyskalkuli	er	ikke	uvanlig,	og	sykdom	eller	
alderdom	kan	bidra	til	funksjons-nedsettelser	som	gjør	at	folk	ufrivillig	blir	ikke-brukere	av	et	
artefakt	eller	system.	Det	er	derfor	veldig	nyttig	for	designere	å	omgås	mange	forskjellige	
brukere	med	mange	forskjellige	forutsetninger	for	å	bruke	det	som	designes.		



utkast	til	manus	med	uferdige	deler,	24/2	2020	

	 2	

Å	sette	merkelappen	«bruker»	på	en	person	er	litt	urettferdig	siden	ingen	kan	defineres	bare	av	at	de	
bruker	et	artefakt.	I	dagligtale	har	ofte	begrepet	«bruker»	en	negativ	klang	fordi	det	ofte	knyttes	til	
misbruk	(f.eks.	narkotika,	legemidler).	Men	siden	designere	må	ha	fokus	på	hvordan	folk	kan	bruke	
det	de	designer,	er	de	sidene	av	en	person	som	har	betydning	for	hvordan	artefaktet	kan	bli	brukt	
viktige	å	forstå.	Derfor	foretrekker	jeg	begrepet	«bruker»	for	å	snakke	om	de	sidene	ved	en	person	
som	er	viktige	for	design,	selv	om	det	kan	diskuteres	om	det	er	mulig	å	lage	et	slikt	skille	og	hvor	et	
slikt	skille	eventuelt	skulle	gå.	

Bruk	av	artefakter	er	et	kjennetegn	ved	nesten	all	menneskelig	aktivitet:	vi	er	alle	brukere.	Det	betyr	
at	artefaktene	vi	bruker	er	en	del	av	kunnskapen	om	aktiviteten	de	inngår	i.	Sykepleiere	må	f.eks.	
både	kunne	sette	en	sprøyte	og	de	må	kunne	bruke	alle	IT-systemene	på	sykehuset.	De	må	kunne	
tolke	informasjonen	systemene	gir	og	omsette	den	i	praksis,	f.eks.	ved	å	se	på	verdier	av	blodprøver	
eller	temperatur	eller	hjerterytme	og	tolke	om	pasienten	er	på	bedringens	vei	eller	om	nye	tiltak	skal	
settes	inn.	For	å	tolke	en	hjerterytme	må	de	både	kunne	mye	om	hjertet	og	hjertesykdommer,	og	de	
må	kjenne	til	det	apparatet	som	viser	hjerterytmen	og	måten	apparatet	viser	rytmen	på:	forskjellige	
apparater	kan	vise	samme	data	på	forskjellig	måte.	En	sykepleier	er	altså	en	bruker	av	IT,	og	av	en	
rekke	andre	artefakter,	og	kunnskapen	om	artefaktene	er	en	del	av	kunnskapen	sykepleieren	må	ha	
for	å	gjøre	jobben	sin	på	en	god	måte.	Akkurat	som	en	snekker	må	kunne	sage	og	høvle	må	folk	i	
nesten	alle	yrker	nå	også	kunne	bruke	IT	i	arbeidet	sitt.	Hvis	det	er	nødvendig	å	være	god	til	å	bruke	
IT-systemene	for	å	være	god	i	yrket	sitt,	er	det	viktig	at	IT-systemene	er	gode	å	bruke.	

Brukere	er	altså	«egentlig»	sykepleiere,	snekkere,	dansere,	regnskapsførere,	hjemmehjelper	osv.:	de	
er	folk	som	er	opptatt	av	det	de	jobber	med	eller	er	engasjert	i.	Det	er	disse	aktivitetene	som	styrer	
hvordan	artefaktet	vi	designer	blir	tatt	i	mot:	blir	det	invitert	inn	i	aktiviteten?	Passer	det	inn	i	den,	
eller	er	det	et	artefakt	som	ikke	passer	og	som	krever	for	mye	ekstraarbeid	for	å	bli	brukt?	I	mange	år	
har	det	kommet	rapporter	om	mye	IT-utstyr	som	står	ubrukt,	programmer	som	ikke	blir	brukt,	eller	
funksjoner	som	aldri	benyttes:	det	virker	som	sløsing	av	ressurser	å	ikke	sikre	seg	at	artefaktet	faktisk	
lar	seg	bruke	i	den	aktiviteten	det	er	laget	for.	Et	bærekraftig	artefakt	passer	inn	i	den	aktiviteten	det	
er	tenkt	brukt	i.	

For	å	kunne	designe	IT-systemer	som	skal	brukes	i	sykepleie,	må	vi	derfor	snakke	med	sykepleiere.	
Sykepleiere	tenker	«sykepleiersk»	og	det	er	å	forstå	denne	logikken	som	er	nøkkelen	til	å	lage	et	
brukbart	og	bærekraftig	artefakt.	Sykepleierne	får	sin	logikk	dels	fra	utdannelsen	og	dels	fra	praksis.	I	
praksis	vil	mye	av	logikken	for	«sånn	gjør	vi	det	her»	være	knyttet	til	de	artefaktene	som	fins	og	den	
organiseringen	av	arbeidet	som	er	akkurat	der,	og	disse	er	igjen	knyttet	til	andre	artefakter,	
arkitekturen	og	organiseringen	av	arbeid,	og	sykehuset	som	institusjon.	Det	betyr	at	brukere	ofte	
tenker	på	et	nytt	artefakt	som	erstatning	for	et	artefakt	de	har	fra	før,	noe	som	gjør	at	vi	kan	ende	
opp	med	«papir+»-artefakter	hvis	vi	ikke	passer	på.	Designer	vi	med	brukere	jobber	vi	sammen	med	
dem	for	å	utforske	hvordan	den	logikken	som	ligger	til	grunn	for	arbeidet	kan	gi	opphav	nye	måter	å	
gjøre	ting	på	ved	hjelp	av	nye	artefakter.	Hva	hvis	jeg	hadde	et	artefakt	som	kunne	X:	hvordan	kunne	
jeg	jobbe	da?		Målet	å	designe	en	ny	sosio-teknisk	praksis	der	både	det	sosiale	og	det	tekniske,	samt	
hva	man	gjør	og	hvordan	man	gjør	det,	utvikles	sammen	og	samtidig.	En	del	designere	er	kritiske	til	å	
ha	med	brukerne	i	designprosessen	fordi	de	mener	at	de	stort	sett	er	konservative	og	vil	ha	ting	som	
de	er	og	bare	erstatte	et	artefakt	med	et	nytt	ganske	likt	et.	Men	har	vi	med	brukerne	på	laget	ligger	
muligheten	der	til	å	utvikle	en	ny	forståelse	for	nye	tekniske	muligheter	gjennom	å	jobbe	sammen	
over	tid	og	utvikle	nye	sosiotekniske	løsninger.		

Den	aktiviteten	eller	praksisen	som	artefaktet	skal	inngå	i,	og	som	bruken	av	artefaktet	er	en	del	av,	
er	både	avhengig	og	uavhengig	av	hvem	som	er	brukere.	Den	er	avhengig	av	at	de	som	faktisk	skal	
bruke	artefaktet	klarer	det,	og	i	den	forstand	vil	bruk	alltid	være	avhengig	av	de	faktiske	brukerne:	
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hva	får	de	til?	Hva	kan	de?	Og	hva	kan	de	ikke?	Har	designerne	truffet	i	formgivingen?	Er	funksjonene	
nyttige?	Men	bruken	er	også	uavhengig	av	brukerne	i	den	forstand	at	det	er	aktiviteten	som	støttes:	
om	alle	sykepleierne	som	er	på	en	avdeling	slutter	i	jobben	så	vil	sykehuset	likevel	bestå	og	
sykepleien	bli	utført	og	systemene	vil	bli	brukt,	men	av	andre	mennesker.	Mange	av	artefaktene	
inngår	i	omgivelser	som	er	institusjoner	som	består	og	fungerer	selv	om	noen	slutter	og	nye	folk	
kommer	(f.eks.	sykehus,	universiteter,	regnskapsavdelinger).	Da	fungerer	ikke	disse	artefaktene	bare	
som	arbeidsredskaper,	de	blir	også	en	del	av	betingelsene	for	å	utføre	arbeidet:	skal	du	jobbe	i	
sykehuset	må	du	bruke	dette	sykehusets	IT-systemer.	Slike	systemer	har	ofte	mye	av	institusjonens	
logikk	i	seg	–	og	ikke	bare	brukernes	logikk	–	og	de	kan	kreve	opplæring	og	tilvenning	før	de	blir	gode	
redskaper.		

En	helt	annen	ting	er	artefakter	som	lages	som	produkter,	og	som	er	avhengige	av	at	brukerne	får	
lyst	til	å	kjøpe	dem:	disse	er	ofte	designet	for	å	«forføre»	brukeren	til	å	kjøpe,	kanskje	til	og	med	før	
de	har	prøvd	dem.	Derfor	må	de	ofte	være	designet	slik	at	funksjonen	er	veldig	tydelig	kommunisert	
og	være	umiddelbart	brukbar	for	en	nybegynner-bruker.	Slike	produkter	er	enkle	å	ta	i	bruk,	men	kan	
bli	tungvinte	å	bruke	over	tid	for	de	som	har	lært	å	bruke	dem.	Motsatt	fins	det	systemer	som	er	
spesiallaget	for	eksperter	eller	for	institusjonelle	omgivelser:	de	kan	være	vanskelige	å	ta	i	bruk,	men	
er	ofte	veldig	effektive	for	de	som	(har	lært	dem	og)	bruker	dem	til	hverdags.	Et	grensesnitt	som	er	
basert	på	nedtrekksmenyer	og	dra-og-klikk-navigering	er	veldig	bra	for	nye	brukere	eller	de	som	
bruker	systemet	så	sjelden	at	de	ikke	husker	kommandoene,	men	det	gir	deg	«musesyke»	hvis	du	må	
dra-og-klikke	hundrevis	av	ganger	i	løpet	av	en	dag.		

4.1.2 Bruk er mange ulike aktiviteter 
Bruk	kan	være	mye	forskjellig,	og	varierer	med	artefakt,	aktivitet,	situasjon	og	person.	Hvis	vi	ser	på	
bruk	som	en	handling	så	ser	vi	at	bruk	kan	forstås	som	det	å	forstå	et	artefakt,	tilvenne	seg,	lære	seg,	
mestre,	lage	en	vane,	omgå	artefaktet,	unngå	det,	eller	misbruke	det.	Alle	disse	forskjellige	bruks-
handlingene	forteller	at	bruk	er	noe	som	kan	forandre	seg	over	tid	gjennom	at	brukeren	får	mer	
kunnskap	og	forstår	artefaktet	og	dets	rolle	i	aktiviteten	bedre.	La	meg	gå	gjennom	listen	ovenfor	for	
å	se	nærmere	på	de	ulike	sidene	ved	bruk.		

		 				 	 		 		 	

Det	første,	og	kanskje	viktigste	kravet,	er	at	brukeren	må	forstå	artefaktet:	hva	det	gjør	og	kan	brukes	
til,	dvs.	dets	funksjon.	Funksjonen	må	kommuniseres	slik	at	den	som	skal	bruke	artefaktet	forstår.	
HCI-forskeren	Don	Norman	har	skrevet	flere	bøker	om	dette,	og	i	boken	«The	Design	of	Everyday	
Things»	bruker	han	dørhåndtak	som	illustrasjon:	de	fleste	dører	har	dørhåndtak	som	er	formet	slik	at	
vi	med	en	gang	ser	hvordan	de	skal	brukes.	Formgivingen	må	bruke	et	«språk»	som	brukerne	forstår,	
og	funksjonen	må	kunne	uttrykkes	i	det	språket.	For	å	vite	hva	slags	språk	brukerne	forstår,	må	vi	bli	
kjent	med	aktivitetens	(og	brukernes)	logikk	og	med	de	eksisterende	språkene	og	uttrykksformene	i	
situasjonen.	Det	finnes	mange	eksempler	på	at	designere	har	tatt	en	form	eller	symbol	–	en	
interaksjonsmekanisme	–	for	gitt,	men	der	brukerne	ikke	har	erfaring	eller	kunnskap	om	den	og	
dermed	ikke	fått	til	å	bruke	artefaktet.	En	studie	av	en	designprosess	fra	den	gang	iPhone	var	en	ny	
mobil	forteller	om	designere	(som	hadde	skaffet	seg	iPhone)	som	brukte	symboler	og	funksjoner	
(f.eks.	swipe)	fra	iPhone	i	sitt	design	av	et	videokonferansesystem,	men	siden	ingen	av	brukerne	av	
systemet	hadde	iPhone	var	dette	«språket»	ukjent	for	dem,	og	de	klarte	ikke	bruke	systemet.	
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Tilsvarende	kan	vi	se	at	unge	som	ikke	har	vokst	opp	med	telefoner	med	nummerskive	bruker	litt	tid	
før	de	finner	ut	hvordan	den	kan	brukes.	Selv	om	vi	ønsker	å	designe	et	nytt	artefakt	som	er	nytt	og	
annerledes,	må	vi	passe	på	å	designe	en	«bro»	fra	det	som	er	kjent:	vi	må	bruke	et	språk	brukerne	
kjenner	og	som	gjør	at	de	forstår	hvordan	det	nye	artefaktet	skal	brukes.		

De	fleste	artefakter	forutsetter	at	aktiviteten	som	de	inngår	i	endrer	seg	ved	at	de	kommer	inn:	man	
gjør	rett	og	slett	ting	på	en	litt	annen	måte	med	et	nytt	artefakt.	Det	trenger	ikke	å	være	veldig	stor	
forandring,	men	uansett	skal	man	tilvenne	seg	en	ny	måte.	Det	varierer	hvor	lett	eller	vanskelig	det	
er	å	tilvenne	seg	et	nytt	artefakt,	d.v.s.	en	ny	måte	å	utføre	en	handling	på.	Ofte	tar	det	tid	å	venne	
seg	til	så	enkle	ting	som	at	et	artefakt	har	skiftet	plass	–	noen	gamle	vaner	sitter	i	kroppen.	Mange	
designere	har	som	mål	at	deres	artefakt	skal	bli	viktig	for	brukerne	slik	at	bruken	blir	en	vane.	I	dag	
har	mange	mennesker	sterke	vaner	knyttet	til	sin	mobil	–	f.eks.	som	en	inngang	til	sosiale	medier	–	
der	vanen	av	og	til	kan	ta	overhånd	(slik	som	når	reisemål	defineres	ut	fra	selfie-vennlighet	eller	det	å	
være	uten	dekning	oppleves	som	krise).	Jeg	jobber	i	et	ganske	nytt	og	«smart»	bygg,	der	lysene	
automatisk	skrus	på	når	jeg	kommer	inn	i	rommene	i	huset.	De	siste	årene	har	jeg	nesten	aldri	hatt	
behov	for	å	skru	på	lyset	–	og	denne	vanen	med	å	gå	inn	i	et	rom	og	forvente	at	lysene	kommer	på,	
merker	jeg	når	jeg	besøker	andre	bygg,	der	det	ikke	er	automatisk	lys	og	hvor	jeg	blir	overrasket	over	
å	måtte	gå	tilbake	til	inngangsdøren	og	skru	på	lyset	manuelt.		

Brukerne	må	lære	seg	å	bruke	artefaktet.	Læring	er	en	lang	og	mangslungen	prosess	som	inkluderer	
både	første	gangs	bruk	og	det	å	lære	seg	å	bruke	nye	funksjoner	etter	at	man	er	blitt	god	til	å	bruke	
artefaktet.	Å	bruke	et	artefakt	for	første	gang	kan	være	enkelt	hvis	det	har	mange	av	de	samme	
interaksjonsmekanismene	som	andre,	kjente	artefakter,	men	det	kan	være	ganske	tungt	hvis	hver	
lille	operasjon	oppleves	som	ny	og	krever	ny	kunnskap.	La	meg	bruke	eksemplet	med	å	lære	å	spille	
et	instrument.	Å	lære	å	spille	fiolin	eller	klarinett	tar	ganske	lang	tid:	først	å	få	til	å	lage	lyd,	så	å	lage	
pen	lyd,	og	så	å	spille	melodier.	Mange	timer	med	øving	må	til	før	en	kan	spille	en	melodi	som	kan	
gjenkjennes	av	andre	og	som	er	fin	å	høre	på.	Men	når	en	har	fått	det	til,	kan	en	begynne	å	lære	seg	
nye	ferdigheter:	spille	nye,	litt	vanskeligere	musikkstykker,	lage	sin	egen	musikk,	eller	utforske	
instrumentets	muligheter.	Tilsvarende	er	det	for	andre	artefakter	i	bruk	også:	de	fleste	har	ganske	
godt	grep	om	det	tekstbehandlingssystemet	de	bruker	mest,	men	de	aller	fleste	av	oss	har	også	bare	
brukt	en	brøkdel	av	funksjonene	som	ligger	i	systemet.	Ofte	lærer	vi	nye	ting	når	vi	har	behov	for	å	
gjøre	en	bestemt	ting	og	bruke	en	bestemt	funksjon,	eller	vi	lærer	av	andre,	som	kanskje	har	et	annet	
repertoar	enn	oss	selv.	

Hvis	vi	studerer	bruk	av	analoge,	ikke-digitale	artefakter,	ser	vi	at	folk	blir	flinkere	i	bruk	over	tid:	de	
mestrer	det.	Hva	betyr	egentlig	det	å	mestre?	La	meg	fortsette	med	instrument-eksempler.	Et	av	
målene	med	å	øve	på	å	spille	fiolin	er	å	mestre	fiolinen	slik	at	man	kan	rette	sin	oppmerksomhet	på	
den	musikken	man	spiller	i	stedet	for	på	det	å	spille.	Å	mestre	noe	er	å	kunne	håndtere	artefaktet	
selv	om	det	er	utfordrende	eller	vanskelig.	Mestring	er	en	type	bruk	der	kunnskapen	om	artefaktet	
øker	gjenom	bruk.	Spørsmålet	er	om	vi	kan	bli	mestre	av	å	bruke	digitale	artefakter?	Mange	digitale	
artefakter	(f.eks.	tekstbehandlere,	digitale	tjenester)	kan	sammenliknes	med	å	kjøre	bil:	å	kjøre	bil	
krever	opplæring,	men	for	en	sjåfør	som	har	kjørt	noen	ganger	er	kjøringen	i	seg	selv	ikke	så	
vanskelig,	og	sjåføren	kan	bruke	sin	oppmerksomhet	på	trafikken.	Så	lenge	artefaktet	fungerer	som	
det	skal,	kan	vi	bruke	oppmerksomheten	på	innholdet	i	aktiviteten	og	ikke	på	selv	artefaktet.	De	
eneste	gangene	det	er	på	sin	plass	at	artefaktet	skal	fortsette	å	være	vanskelig	er	når	mestringen	er	
selve	poenget	ved	bruken,	slik	som	i	spill.	Spørsmålet	om	mestring	handler	om	hvor	mye	av	selve	
artefaktet	brukeren	må	forstå	for	å	bli	god	i	bruken,	og	om	hvor	lett	det	er	å	lære	seg	om	artefaktet	
gjennom	bruk.	Man	lærer	seg	ofte	hva	som	går	og	ikke	går	gjennom	erfaring,	og	da	kan	man	også	
lære	måter	å	bruke	artefaktet	på	som	ikke	var	tilsiktet.	Når	det	gjelder	artefakter	som	er	viktige	å	
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mestre	(f.eks.	spesialist-verktøy),	kan	det	være	et	poeng	at	de	kan	kreve	noe	opplæring	og	ikke	
designes	som	et	nybegynner-artefakt.		

Når	mestring	er	viktig	for	bruk,	blir	læring	viktig:	det	at	man	kan	lære	og	bli	bedre	gjennom	å	bruke	
artefaktet	–	på	samme	måte	som	at	man	blir	bedre	til	å	spille	fiolin	ved	å	spille	fiolin	eller	bedre	i	
sjakk	gjennom	å	spille	sjakk:	man	går	fra	å	være	nybegynner	til	å	bli	ekspert.	Å	spille	fiolin	krever	så	
mye	trening	at	når	man	mestrer	å	lage	pen	lyd	kan	man	konsentrere	seg	om	musikken.	Målet	er	at	
fiolinen	er	en	forlengelse	av	kroppen	og	blir	ett	med	musikken.	Mye	av	kunnskapen	sitter	i	kroppen	
som	handlingsbåren	kunnskap	(se	2.3.4)	der	vi	bruker	kroppens	bevegelser	og	alle	sansene	til	å	tenke	
med.	For	mental	mestring	–	som	å	spille	sjakk	–	vil	mye	av	treningen	foregå	ved	å	studere	andres	spill	
og	spill-systemer,	og	ved	analysere	og	teoretisere	slik	at	vi	lager	mentale	«kart»	som	kan	hjelpe	oss	å	
navigere	i	nye	situasjoner.	Har	du	lite	erfaring,	følger	du	reglene,	men	med	mer	erfaring	har	du	fått	
laget	ditt	eget	kart	og	kan	handle	mer	«intuitivt»:	intuisjon	er	basert	på	systematisert	erfaring.	
Forskere	som	har	studert	brukere	som	mestrer	et	IT-system	godt	sier	at	disse	brukerne	som	oftest	
har	brukt	større	deler	av	systemet	(dvs.	flere	funksjoner)	enn	de	brukerne	som	synes	systemet	er	
vanskelig	å	bruke.	De	med	mye	og	bred	erfaring	fra	dette	og	liknende	systemer	har	skaffet	seg	
kunnskap	og	ferdigheter	som	kan	overføres	mellom	forskjellige	deler	av	systemet.	Hvis	du	har	liten	
erfaring	og	bare	erfaring	med	noen	få	funksjoner	i	et	artefakt,	kan	det	oppleves	som	vanskelig	å	
bruke.	

Det	finnes	også	ganske	mye	forskning	om	hvordan	folk	bruker	artefakter	og	systemer	på	måter	som	
ikke	var	planlagt	fra	designernes	side.	Mange	har	studert	hvordan	folk	gjør	jobben	sin	selv	om	de	
systemene	de	bruker	(som	de	må	bruke)	ikke	passer	til	det	arbeidet	de	gjør.	Folk	har	ulike	strategier	
for	å	gjøre	jobben	likevel,	ved	å	omgå	systemet.	Det	er	ikke	uvanlig	å	omgå	et	system	med	å	tilpasse	
arbeidet	til	systemet,	f.eks.	ved	å	f.eks.	registrere	en	bestilling	etter	at	den	er	gjennomført	hvis	det	å	
registrere	den	på	«riktig»	måte	gjør	arbeidet	mer	tungvint	eller	tvinger	en	til	å	følge	en	bestemt	
rekkefølge.	Hvis	man	ikke	stoler	på	at	man	får	data	fra	et	system	i	tide	er	det	vanlig	å	lage	sitt	eget	
back-up-system	(skyggeregnskap	f.eks.).	Hvis	et	system	viser	systematisk	feil	fins	ser	vi	at	brukere	
legger	inn	feil	data	for	å	få	riktig	svar	(dermed	viser	de	at	de	virkelig	mestrer	artefaktet!).	For	IT-
systemer	som	ikke	passer	så	godt	til	arbeidet	de	skal	støtte	ser	vi	også	andre	typer	omgåelser	
(«workarounds»),	f.eks.	at	folk	må	gjøre	tilleggsarbeid	som	å	kontrollere	data	fra	systemet,	eller	at	de	
tilpasser	jobben	sin	til	systemets	rytme,	f.eks.	ved	å	justere	når	eller	hvilke	deler	av	systemet	de	
bruker	i	forhold	til	«rush-tider»	eller	andres	rutiner.	I	våre	dager	er	det	heller	ikke	så	uvanlig	å	unngå	
å	bruke	enkelte	systemer	pga.	personvern	og	overvåkningsproblematikk.		

Sist,	men	ikke	minst,	må	jeg	nevne	misbruk	av	systemer	og	artefakter.	Mange	systemer	blir	ganske	
tungvinte	å	bruke	fordi	sikringen	mot	misbruk	er	så	omfattende	med	passord	og	andre	sikkerhets-
foranstaltninger.	Hvis	sikkerhetsrutinene	blir	for	omfattende	kan	man	risikere	at	brukerne	ikke	følger	
dem,	f.eks.	har	jeg	observert	at	personer	som	måtte	bruke	mange	systemer	i	jobben	sin	og	der	hvert	
system	hadde	omfattende	sikkerhetsrutiner,	og	der	de	endte	opp	med	å	åpne	alle	systemene	om	
morgenen	og	la	dem	stå	åpne	hele	dagen:	den	omfattende	sikringen	virket	mot	sin	hensikt	og	gjorde	
systemene	mer	usikre.	Sikring	mot	feil	bruk	kan	også	legges	inn	som	den	del	av	formgivingen,	f.eks.	i	
design	av	interaksjonen	med	brukere.	Et	eksempel	er	bankterminaler:	hvis	du	tar	ut	kontanter	må	du	
i	dag	først	ta	pengene	fra	automaten	før	du	får	tilbake	bankkortet	ditt.	De	første	bankterminalene	
gjorde	det	motsatt,	og	da	hendte	det	ikke	sjelden	at	folk	glemte	å	ta	med	seg	pengene:	de	tok	bare	
kortet.	Bankene	endret	rekkefølgen	fordi	det	viste	seg	at	folk	flest	ikke	glemte	å	få	med	seg	kortet	
sitt,	og	det	kunne	gjøres	til	siste	skritt	i	transaksjonen.	Mye	design	handler	om	å	gjøre	feil	bruk	eller	
misbruk	umulig.		
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4.2 Bruk er handling i praksis 
Ovenfor	har	jeg	snakket	om	at	bruk	ikke	er	én	ting:	samme	bruker	vil	oppleve	bruk	av	et	artefakt	
forskjellig	i	begynnelsen	og	på	slutten	av	artefaktets	livsløp.	Bruk	forandrer	seg	med	tiden:	og	av	og	
til	forandrer	bruken	seg	fordi	verden	forandrer	seg	også.	Når	ting	skjer	i	omgivelsene	av	en	aktivitet	
så	kan	det	forandre	aktiviteten	også.	Bruk	betyr	også	forskjellige	ting	på	ulike	analytiske	nivåer,	slik	
som	individ,	gruppe,	organisasjon	eller	samfunn.	På	mikro-nivå	har	vi	fokus	på	detaljer	og	de	små	
tingene,	mens	vi	på	makro-nivå	har	et	mer	overordnet	perspektiv	med	lengre	horisont	både	i	tid	og	
rom.		

4.2.1 Aktiviteter og operasjoner 
Når	jeg	ser	bruk	som	en	del	av	en	aktivitet,	kan	det	være	nyttig	å	se	litt	nærmere	på	hva	menneskelig	
aktivitet	er.	Det	å	forstå	menneskelig	aktivitet	og	handling	har	vært	et	tema	for	utallige	filosofer	og	
samfunnsvitere	i	mange	år.	I	denne	boken	skal	vi	la	mesteparten	av	filosofien	ligge,	og	bare	bruke	
den	som	inspirasjon	til	å	snakke	om	hva	som	er	viktig	for	design	og	bruk	av	artefakter.		

For	designere	virker	det	nyttig	å	se	på	en	aktivitet	som	en	helhet	og	samtidig	også	se	på	detaljene	i	
den.	Vi	kan	si	at	aktiviteten	som	helhet	har	et	mål,	f.eks.	er	målet	med	min	skriving	her	og	nå	å	utgi	
en	bok.	I	denne	større	aktiviteten	(å	utgi	en	bok)	inngår	også	masse	andre	gjøremål,	f.eks.	skrive	
kapitler,	lage	figurer,	lese	andre	bøker,	avtale	med	forlaget.	Vi	kan	se	dem	som	handlinger	
(«actions»)	innenfor	den	større,	helhetlige	aktiviteten	(«activity»).	Som	aktiviteten	er	handlingene	
også	ganske	målrettet	ved	at	de	skal	resultere	i	et	delmål	som	er	meningsfylt	i	den	større	aktiviteten	
å	skrive	bok:	jeg	skriver	ferdig	et	kapittel,	lager	figurer,	skriver	en	kontrakt	med	forlaget	osv.	Selve	
skrivingen	handler	om	at	jeg	trykker	på	tastaturet	på	datamaskinen	min:	det	er	konkrete	operasjoner	
(«operations»)	jeg	gjør	ved	hjelp	av	tekstbehandlingsprogrammet	på	min	datamaskin.	En	aktivitet	
kan	altså	forstås	på	flere	nivåer:	som	aktivitet,	som	handlinger	innenfor	aktiviteten,	og	som	
operasjoner	innenfor	handlingene.			

Bruk	er	en	del	av	en	aktivitet	og	dens	handlinger	og	operasjoner.	I	aktiviteter	inngår	det	ofte	
artefakter	som	er	viktige	for	helheten,	og	kanskje	for	sammenhengen	mellom	egen	og	andres	
aktiviteter.	På	universitetet	vil	f.eks.	mine	aktiviteter	som	lærer	bruke	noen	av	de	samme	systemene	
som	studentene	bruker	i	sine	aktiviteter	som	studenter	og	som	studieadministrasjonen	bruker	for	å	
administrere	undervisningen	på	instituttet	og	kommunisere	med	andre	deler	av	universitetet	eller	
eksterne	organisasjoner,	som	f.eks.	Lånekassen.	Mine	handlinger	kan	være	å	lage	undervisningsplan,	
pensumliste,	forelesninger	o.l.,	og	hver	av	disse	får	mening	som	en	del	av	et	kurs	/	emne.	Jeg	bruker	
ulike	IT-systemer	i	disse	handlingene,	og	noen	ganger	flere	systemer,	f.eks.	når	jeg	lager,	viser	og	
laster	opp	lysark	til	en	forelesning.	Når	situasjonen	endres	fra	en	handling	til	en	annen	kan	også	de	
konkrete	operasjonene	endres,	f.eks.	om	jeg	får	et	nytt	verktøy	jeg	skal	bruke.	Noen	arbeidsverktøy	
er	kjente,	f.eks.	programvare	for	å	lage	lysark,	mens	andre	kan	variere	veldig	slik	som	utstyret	for	å	
vise	lysark	i	de	forskjellige	undervisningsrommene.	Kompetanse	for	aktiviteten	omfatter	også	det	å	
bruke	verktøy	for	å	gjennomføre	de	handlinger	som	inngår	i	aktiviteten,	og	videre	kompetanse	om	
hvordan	operasjonene	på	de	tilgjengelige	verktøyene	utføres.		

Brukernes	logikk	kommer	til	syne	på	alle	nivåer	i	en	aktivitet,	i	hvordan	den	gjøres.	Gode,	brukbare	
artefakter	passer	godt	inn	i	aktiviteter	og	handlinger	fordi	de	gjør	det	mulig	å	utføre	operasjoner	som	
lar	seg	forene	med	–	og	spille	sammen	med	–	logikken	i	aktiviteten.	På	operasjonsnivå	har	vi	verktøy	
som	penn	og	papir,	tastatur,	og	apparater	som	er	ikke	laget	for	spesielle	brukssituasjoner.	Vi	kan	se	
på	dem	som	betingelser	for	å	utføre	operasjonene.	På	samme	måte	som	at	vi	har	standarder	for	
språk	er	tastatur	også	standardisert	slik	at	vi	ikke	trenger	å	lære	nye	tastatur-oppsett	hver	gang	vi	
skal	bruke	et	tastatur.	Standarder	og	konvensjoner	er	nyttige	for	å	overføre	ting	vi	har	lært	tidligere	
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til	nye	situasjoner.	Nye	artefakter	som	følger	en	ny	eller	annen	standard,	krever	at	vi	flytter	
oppmerksomheten	fra	handlingen	vi	gjør	(f.eks.	å	skrive	tekst	eller	lage	lysark)	til	selve	operasjonen	å	
skrive:	hvilke	taster	som	skal	trykkes	på.	I	mange	handlinger	er	operasjonene	automatisert,	slik	at	vi	
ikke	trenger	å	tenke	på	hvordan	hver	enkelt	operasjon	skal	utføres,	f.eks.	trenger	vi	ikke	tenke	eller	
bruke	oppmerksomhet	på	å	skrive	en	bokstav	siden	vi	har	lært	å	skrive	og	lese	på	skolen.	Men	hvis	vi	
får	et	helt	nytt	tastatur	eller	en	av	tastene	ikke	virker,	må	vi	bruke	oppmerksomhet	på	det	å	skrive.	
Operasjonene	kommer	i	fokus	når	vi	står	overfor	et	nytt,	ukjent	artefakt	eller	at	et	kjent	artefakt	ikke	
oppfører	seg	som	det	pleier.	Feil	eller	sammenbrudd	(engelsk	«breakdowns»)	gjør	at	vi	må	fokusere	
på	bruken	av	verktøyet,	og	vi	risikerer	å	miste	handlingen	og	aktiviteten	av	syne.	Innenfor	fagfeltet	
menneske-maskin	interaksjon	har	det	vært	et	mål	at	artefaktene	skal	designes	slik	at	brukerne	skal	
kunne	bruke	all	oppmerksomhet	på	innholdet	i	handlinger	og	aktiviteter	og	ikke	på	å	få	til	de	enkelte	
operasjonene.		

Både	mikro-	og	makro-perspektiv	kan	være	nyttig	for	å	forstå	hvordan	et	artefakt	fungerer	i	bruk.	På	
mikro-nivå	er	vi	opptatt	av	operasjonene	og	hvordan	de	lar	seg	utføre,	mens	vi	på	makro-nivå	er	mer	
opptatt	av	hvordan	handlingene	og	aktiviteten	som	helhet	avhenger	av	de	enkelte	operasjonene.	Vi	
sørger	kanskje	for	at	en	publikumsautomat	monteres	i	en	høyde	som	gjør	den	mulig	å	opereres	av	
rullestolbrukere,	og	på	den	måten	kan	vi	unngå	at	hele	tjenesten	(aktiviteten)	blir	utilgjengelig	for	
dem.	Mikro-nivå	kan	bety	å	fokusere	på	individet	mens	makro-nivå	dreier	seg	om	samfunnet.	Vi	kan	
studere	hvordan	bestemte	individer	opererer	et	system,	f.eks.	hvordan	og	hvor	ofte	de	bruker	sosiale	
medier,	og	vi	kan	legge	slike	studier	sammen	og	se	på	hvordan	befolkningen	som	helhet	eller	større	
grupper	i	befolkningen	bruker	sosiale	medier.	Effektene	på	befolknings-	eller	samfunns-nivå	kan	
være	annerledes	enn	de	som	er	synlige	på	individ-nivå,	og	man	kan	ikke	trekke	slutninger	om	årsaks-
sammenhenger	og	effekter	verken	den	ene	eller	den	andre	veien.	Det	virker	som	en	lang	vei	fra	min	
personlige	bruk	av	sosiale	medier	til	samfunnets	problemer	med	fremveksten	av	«fake	news»	og	
papiravisdød,	samtidig	som	de	påvirker	hverandre.	Dette	kommer	jeg	tilbake	til	i	4.4.		

4.2.2 Oppgaver og praksis 
Når	vi	skal	forstå	hvordan	et	artefakt	–	nåværende	eller	fremtidig	–	brukes,	er	det	viktig	å	forstå	
hvordan	den	aktiviteten	som	artefaktet	inngår	i	foregår	i	praksis.	Når	jeg	sier	«foregå	i	praksis»	så	
mener	jeg	ikke	bare	at	vi	skal	se	hva	som	faktisk	foregår,	men	også	hva	de	som	er	gode	i	aktiviteten	
gjør.	Jeg	bruker	ordet	praksis	slik	som	det	brukes	når	vi	snakker	om	å	praktisere	f.eks.	som	lege	eller	
musiker:	at	det	er	en	aktivitet	som	følger	visse	regler	eller	prinsipper	som	man	kan	øve	seg	i	og	bli	
god	på.	På	engelsk	sier	vi	«practice»	om	å	øve	seg.	På	norsk	snakker	vi	om	å	være	en	god	praktiker	–	
f.eks.	en	god	lege	–	når	legen	kan	det	leger	skal	kunne	og	klarer	å	bruke	kunnskapen	godt	i	nye	
situasjoner.	En	praksis	blir	dermed	måten	en	praktiker	bruker	sin	kunnskap	på	i	situasjonen,	ved	å	
tilpasse	rutiner	og	prinsipper	til	det	som	er	spesielt	i	situasjonen	og	håndtere	det	som	«avviker»	fra	
de	generelle	reglene	og	rutinene.		

Ordet	praksis	betyr	altså	mer	enn	bare	konkrete	handlinger:	det	refererer	til	kompetente	handlinger	
som	følger	regler	for	hva	som	gjelder	som	god	praksis.	Det	er	to	grunner	til	at	jeg	er	opptatt	av	
praksis.	Den	ene	er	at	fokus	på	hvordan	kompetente	handlinger	utføres	og	hvordan	kompetente	
praktikere	tenker	og	handler	er	viktig	for	å	forstå	en	aktivitet	og	hvordan	den	kan	støttes	med	et	
artefakt.	Når	vi	som	designere	forstår	hva	som	gjør	en	praktiker	god,	er	det	lettere	å	designe	et	
verktøy	som	støtter	aktiviteten	og	ikke	blir	til	en	hindring.	En	som	er	en	god	praktiker	kan	lettere	
hjelpe	oss	med	å	forstå	hva	som	er	viktig	i	aktiviteten,	og	dermed	hva	det	er	viktig	at	artefaktet	vi	
designer	bidrar	med.	Dette	kommer	jeg	tilbake	til	nedenfor,	i	4.2.3.	

Den	andre	grunnen	til	å	fokusere	på	praksis	har	å	gjøre	med	at	regler	og	planer	alltid	må	tilpasses	
den	konkrete	situasjonen:	det	er	ikke	mulig	å	følge	en	plan	til	punkt	og	prikke	siden	det	er	ikke	mulig	
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å	forutsi	og	spesifisere	alt	som	konkret	kan	komme	til	å	skje	i	en	situasjon.	Og	det	er	ikke	mulig	å	
beskrive	alt	heller,	så	beskrivelser	og	planer	gir	alltid	et	forenklet	bilde	av	en	hendelse.	Selv	om	alle	
situasjoner	er	ulike	i	en	eller	annen	forstand,	er	det	likevel	bra	å	ha	planer	og	standarder	å	orientere	
seg	etter,	siden	de	vil	være	ressurser	for	å	håndtere	overraskelsene	som	nye	situasjoner	gir.	Når	vi	
designer	en	interaksjons-dialog	der	vi	tenker	oss	hva	brukeren	vil	gjøre	og	bestemmer	hva	artefaktet	
/	systemet	skal	gjøre	og	vise,	lager	vi	en	plan	for	interaksjonen.	En	klassisk	studie	av	en	interaksjon	
som	ikke	fungerte,	ble	gjort	av	antropologen	Lucy	Suchman,	da	hun	i	1986	studerte	hvordan	forskere	
på	Xerox	PARC	ikke	fikk	til	å	kopiere	tosidig	på	en	av	Xerox’	egne	kopimaskiner.	Suchman	forklarer	
dette	med	at	interaksjonen	som	var	planlagt	og	implementert	og	som	ble	vist	på	skjermen	på	
kopimaskinen	ikke	passet	til	det	forskerne	ønsket	å	gjøre,	og	det	de	ønsket	å	gjøre	lot	seg	ikke	
uttrykke	med	de	interaksjonsmekanismene	de	hadde	tilgjengelig	i	systemet.	Hennes	poeng	er	at	
systemets	plan	ikke	passet	med	den	faktiske	situasjonen,	og	dessuten	at	all	handling	er	situasjons-
avhengig	eller	«situert»	(«situated»),	og	at	man	må	ta	hensyn	til	det	når	man	lager	planer	som	f.eks.	
interaksjons-sekvenser	for	en	datamaskin.		

Brukeren Maskinen 
ikke synlig for 
maskinen 

synlig for 
maskinen 

synlig for 
brukeren 

ikke synlig 
for brukeren 

xxx xxx xxx xxx 
		 		 	

Suchmans	bok	ble	–	og	er	–	viktig	for	å	argumentere	for	at	brukeres	virkelighet	kan	være	veldig	
forskjellig	fra	det	designerne	har	tenkt	om	den,	og	at	studier	av	bruk	og	brukernes	situasjon	kan	gi	
bedre	design.	En	annen	studie,	beskrevet	av	sosiologene	Steve	Woolgar	og	Keith	Grint,	forteller	
hvordan	designerne	av	et	system	diskuterte	hva	de	kunne	forvente	at	brukerne	skjønte	og	ikke	–	
men	uten	å	spørre	noen	brukere.	Slike	studier	fungerer	som	gode	argumenter	for	DMB	siden	
problemene	som	følger	av	at	designerne	ikke	skjønner	hva	brukerne	gjør	eller	kan,	er	enklere	å	
unngå	dersom	designerne	snakker	med	brukerne	underveis	i	designprosessen.						

	

Mange	av	de	som	er	opptatt	av	å	studere	praksis,	starter	med	å	snakke	om	arbeidsoppgaver	og	
arbeid.	Her	brukes	«arbeid»	som	et	perspektiv	på	en	handling,	og	gjelder	også	oppgaver	som	ikke	er	
lønnsarbeid.	En	som	argumenterte	for	å	studere	arbeid	var	sosiologen	Anselm	Strauss,	som	er	særlig	
kjent	for	sine	studier	av	hvordan	sykehus	virker.	Han	argumenterte	bl.a.	for	at	ikke	bare	leger	og	
sykepleiere,	men	også	pasienter	og	pårørende	gjør	arbeid	for	at	pasientene	skal	bli	friske.	Han	foreslo	
å	se	på	organiseringen	av	arbeidet	i	sykehuset	som	en	vev	av	oppgaver,	der	arbeidsoppgavene	er	
organisert	i	kjeder	av	oppgaver	som	bygger	på	hverandre.	Slike	oppgavekjeder	(«task	chains»)	kan	
være	avhengige	av	hverandre	og	krysse	hverandre:	noen	oppgaver	er	avhengige	av	at	andre	
oppgaver	blir	utført	før	de	kan	starte,	og	hvis	disse	oppgavene	blir	utført	av	forskjellige	personer,	må	
de	koordineres	(og	da	kan	de	ses	som	en	vev	eller	et	«gitter»	av	kryssende	oppgavekjeder	(som	han	
kaller	«production	lattice»).	Strauss	var	opptatt	av	det	usynlige	arbeidet	som	ble	gjort	for	å	få	disse	
kryssende	oppgavekjedene	til	å	fungere	sammen.	Han	foreslo	begrepet	«sammenføyningsarbeid»	
(«articulation	work»)	for	å	snakke	om	det	arbeidet	som	gjøres	for	å	planlegge	hvordan	oppgavene	
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skal	fordeles	og	gjøres	(«first	order	articulation	work»),	f.eks.	fordele	oppgaver	mellom	folk	og	lage	
en	sekvens	av	dem.	Sammenføyningsarbeid	føyer	sammen	oppgaver	til	oppgavekjeder	ved	å	
planlegge	hvem	som	gjør	hva,	når	og	hvordan.	Men,	som	jeg	snakket	om	ovenfor:	det	er	ikke	alltid	
det	går	som	planlagt.	Derfor	mente	Strauss	at	det	også	foregår	et	mer	situasjonsbestemt	sammen-
føyningsarbeid	som	oppstår	når	det	er	«hull»	i	arbeidskjedene,	f.eks.	når	noen	må	utføre	en	oppgave	
eller	en	del	av	en	oppgave	for	at	neste	trinn	i	arbeidskjeden	skal	kunne	starte	(«second	order	
articulation	work»).	Dette	siste,	konkrete	sammenføyningsarbeidet	kan	man	ikke	planlegge	eller	
utføre	på	forhånd:	det	må	gjøres	i	situasjoner	der	det	viser	seg	at	ting	ikke	går	som	planlagt.	Et	enkelt	
eksempel	er	hvis	du	venter	på	en	utskrift	av	noe	(kvittering	f.eks.),	men	så	er	printeren	tom	for	papir	
og	noen	må	legge	inn	papir	for	at	oppgaven	med	å	gi	deg	en	utskrift	skal	kunne	utføres.	Sammen-
føyningsarbeid	er	ofte	usynlig	arbeid,	som	ingen	regner	med	eller	planlegger	for,	og	som	kanskje	ikke	
blir	regnet	som	arbeid	heller.		

	 	

fra	Oskarsen	&	Bratteteig	

Ofte	kan	det	være	nyttig	å	forsøke	å	identifisere	oppgaver	og	oppgavekjeder	hvis	man	skal	forstå	hva	
folk	gjør	(som	i	eksemplet	ovenfor	fra	Oskarsen	&	Bratteteig).	Store	arbeidsoppgaver	er	ofte	delt	opp	
i	mindre	oppgaver	som	så	er	satt	sammen	igjen:	det	vi	kaller	organisering	av	arbeidet.	Ser	vi	på	
hvordan	et	arbeid	er	organisert,	involverer	det	ofte	flere	mennesker	enten	at	flere	bidrar	til	arbeidet	
ved	å	gjøre	enkeltoppgaver	eller	at	noen	oppgaver	er	samarbeidsoppgaver.	Hvis	du	er	med	på	
dugnad	og	skal	rydde	gymsalen	etter	et	skole-arrangement,	vil	du	måtte	samarbeide	om	å	bære	bort	
bordene	mens	du	kan	bære	bort	mindre	ting	alene.	Hvis	noen	har	planlagt	og	organisert	ryddingen,	
vil	den	sannsynligvis	gå	raskere	og	det	vil	være	nok	folk	tilstede	til	å	samarbeide	når	det	er	tid	for	å	
bære	bord.		

Det	er	veldig	få	artefakter	der	man	må	være	flere	for	at	det	skal	kunne	brukes:	en	av	de	få	jeg	vet	om	
er	dobbeltsagen,	som	i	våre	dager	kanskje	bare	er	i	bruk	når	ordførere	skal	sage	ned	store	grantrær	
før	jul.	De	fleste	andre	artefakter	som	støtter	samarbeid	støtter	egentlig	oppgavekjeder	der	individer	
gjør	oppgaver	som	er	avhengig	av	hverandre,	f.eks.	kan	vi	se	på	det	å	skrive	en	grupperapport	som	en	
oppgavekjede	der	medlemmene	i	gruppa	skriver	hver	sine	tekstbidrag,	retter	på	tekstbidrag	o.l.,	men	
gjør	det	etter	tur.	Mange	av	dagens	tekstbehandlingsverktøy	kan	brukes	av	flere	samtidig	bare	de	
skriver	på	forskjellige	steder	i	teksten.	Selv	om	man	sitter	sammen	og	skriver,	er	det	vanligvis	bare	en	
som	taster	inn	teksten.	Å	designe	støtte	for	samarbeid	betyr	derfor	å	forstå	hvordan	oppgaver	som	
utføres	av	forskjellige	personer	er	avhengige	av	hverandre,	og	å	forstå	hva	en	person	må	vite	om	hva	
andre	har	gjort	for	å	kunne	gjøre	sin	jobb	på	en	god	måte.	Hverdagslige	samarbeidssituasjoner,	som	
f.eks.	å	kjøpe	en	vare	over	en	disk	og	ta	den	i	mot	og	gi	betaling	innebærer	egentlig	ganske	mange	
små	samarbeids-	og	koordineringsoppgaver:	du	må	skjønne	når	du	skal	ta	i	mot	varen:	når	det	er	du	
som	holder	den	og	den	andre	kan	slippe	den,	og	den	andre	må	forstå	når	hun/han	kan	slippe	å	vite	at	
den	andre	tar	i	mot.	En	tilsvarende	mer	ekstrem	situasjon	er	en	sykehusoperasjon,	der	alle	som	er	
tilstede	har	ulike	oppgaver	og	den	som	gir	kniven	til	kirurgen	ikke	kan	risikere	å	miste	den	på	gulvet.	
Antropologen	Christian	Heath	har	studert	disse	slike	samarbeidssituasjoner	i	detalj	for	å	finne	ut	hva	
og	hvordan	sykepleieren	som	gir	kniven	til	kirurgen	vet	når	hun/han	kan	slippe.	Hvis	man	jobber	med	
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samarbeid	om	akutte	eller	tidskritiske	hendelser,	f.eks.	i	overvåkings-	/	alarmsentraler	eller	flytårn,	vil	
de	som	jobber	vise	hva	de	gjør	til	de	andre	hvis	de	mener	at	det	de	gjør	er	viktig	for	andres	oppgaver:	
de	gjør	andre	oppmerksomme	på	sitt	arbeid,	det	som	på	engelsk	kalles	«awareness».	Å	gjøre	folk	
oppmerksomme	kan	gjøres	ved	å	si	ting	høyt	som	andre	skal	vite	om	eller	reise	seg/stå	eller	gjøre	
tegn	for	å	tiltrekke	seg	oppmerksomhet.	Sammen	med	psykologen	Paul	Luff	har	Heath	gjort	en	rekke	
studier	av	samarbeidet	ved	en	T-bane-vaktsentral	i	London,	der	de	som	jobber	i	vaktsentralen	
samarbeider	bl.a.	ved	å	snakke	høyt	i	telefonen	slik	at	andre	kunne	høre	hva	de	sa	og	handle	med	en	
gang	for	å	unngå	forsinkelser.	Det	fins	flere	studier	av	alarmsentraler	som	tar	i	mot	telefoner	om	
ulykker:	de	som	jobber	der	gjentar	viktig	informasjon	fra	innringere	høyt	og	de	overhører	hverandres	
samtaler	slik	at	de	kan	finne	ut	om	flere	ringer	om	samme	ulykke	–	da	kan	de	f.eks.	reise	seg	eller	
annet	for	å	få	oppmerksomhet,	slik	at	sentralen	unngår	å	sende	dobbelt	opp	med	ambulanser	til	
samme	sted	og	dermed	svekke	beredskapen.		

	

4.3 Bruk foregår i kontekst 
Vellykket	bruk	er	innvevd	i	aktivitetene	der	artefaktet	brukes,	som	verktøy	eller	objekt	–	eller	som	en	
betingelse	for	aktiviteten.	Derfor	er	bruk	av	eksisterende	verktøy	også	er	en	del	av	kunnskapen	om	
og	i	aktiviteten,	og	er	noe	av	det	som	kan	gjøre	oss	gode	i	en	aktivitet	eller	gjøre	oss	til	nybegynnere.	
Når	folk	gjør	motstand	mot	nye	IT-systemer	er	det	ofte	fordi	de	ikke	ønsker	at	kunnskapen	de	har	fra	
før	blir	gjort	overflødig	og	irrelevant	ved	at	et	nytt	verktøy	innføres:	de	vil	unngå	å	føle	seg	som	
nybegynnere	igjen,	og	måtte	bruke	tid	og	krefter	på	å	lære	seg	opp	igjen	i	noe	de	egentlig	kan.		

4.3.1 Kontekst 
Begrepet	kontekst	kommer	fra	Latin	(”contextus”):	å	veve	sammen,	og	betyr	den	sammenhengen	en	
tekst	eller	ting	inngår	i,	som	gir	den	mening.	Det	at	sammenhengen	og	situasjonen	er	viktig	for	å	
forstå	noe	er	veldig	tydelig	for	data	og	informasjon:	informasjon	defineres	ofte	som	data	i	en	
kontekst	–	men	mange	vil	si	at	bare	det	å	kalle	noe	for	data	er	å	gi	det	en	mening.	Tenk	på	tallet	100	
som	data.	Tallet	100	gir	ikke	mening	i	seg	selv	fordi	det	kan	ha	så	ulik	mening	avhengig	av	hva	tallet	
refererer	til:	det	kan	være	en	måling	av	noe	slag:	i	kilogram,	meter,	liter	eller	minutter,	eller	det	kan	
være	et	antall	av	noe.	100	kg.	kan	være	mye	hvis	det	er	en	persons	vekt	det	er	snakk	om	–	men	hva	
som	tolkes	som	mye	avhenger	av	om	personen	er	mann	eller	kvinne.	100	meter	er	lite	for	en	
maratonløper,	men	akkurat	passe	for	en	kortdistanseløper.	10	minutter	er	kort	når	du	ser	på	en	
morsom	film,	men	lenge	hvis	du	venter	på	noe	og	gruer	eller	gleder	deg	til	det.		

	



utkast	til	manus	med	uferdige	deler,	24/2	2020	

	 11	

Kontekst	er	altså	helt	essensielt	for	å	forstå	artefakter	–	ja,	for	å	forstå	verden	i	det	hele	tatt.	
Konteksten	sier	noe	om	brukssituasjonen,	f.eks.	er	det	lettere	å	svare	riktig	på	en	quiz	hvis	du	sitter	
hjemme	i	sofaen	enn	hvis	du	er	på	scenen	–	og	det	kan	være	vanskeligere	å	gjøre	alle	operasjoner	
riktig	hvis	mange	mennesker	står	i	kø	og	ser	på	deg	og	venter	utålmodig	på	at	du	skal	bli	ferdig.	
Brukssituasjonen	er	viktig	for	om	bruken	oppleves	som	god.	En	av	grunnene	til	at	DMB	fremhever	det	
å	prøve	ut	løsnings-forslag	og	prototyper	i	den	ekte	brukskonteksten	er	nettopp	dette:	i	laben	kan	
ting	virke	bra,	men	i	den	reelle	brukskonteksten	kan	det	være	ting	vi	ikke	har	tenkt	på	under	design-
prosessen	som	kan	gjøre	artefaktet	vanskelig	å	bruke	likevel.			

Konteksten	er	viktig	for	hvordan	vi	forstår	teknologien,	og	representerer	derfor	betingelsene	for	
bruken	av	et	artefakt.	I	kontekster	med	mange	artefakter	kan	vi	si,	som	teknologen	Mark	Weisser,	at	
teknologien	bør	være	allestedsnærværende	(«ubiquitous»)	og	i	bakgrunnen	for	vår	oppmerksomhet,	
og	først	komme	i	forgrunnen	når	det	er	behov	for	den.	Med	«Internet	of	Things»	(IoT)	har	vi	fått	
allestedsnærværende	teknologi:	mange	av	tingene	vi	omgir	oss	med	har	digitale	komponenter	og	kan	
kommunisere	både	med	hverandre	og	med	oss,	siden	vi	også	har	en	digital	infrastruktur	som	gjør	at	
vi	alltid	er	på	nett.	IoT	(som	jeg	skal	skrive	om	i	kapittel	3	om	interaksjon)	setter	nye	krav	til	brukerne	
siden	det	kreves	både	kompetanse	og	arbeid	å	få	satt	opp	en	ny	ting	slik	at	den	kan	snakke	med	de	
andre	tingene.	Skaffer	man	seg	et	IoT	hjemme,	blir	det	å	sette	opp	eller	montere	teknologien	en	
sammenføyningsoppgave	man	må	utføre	selv.		

Flere	forskere	innenfor	HCI-feltet	brukt	begrepet	økologi	eller	økosystem	om	de	tingene	vi	omgir	oss	
med,	altså	en	økologi	av	artefakter	–	noe	som	er	blitt	mer	aktuelt	med	IoT.	Begrepet	økologi	brukes	
vanligvis	for	å	snakke	om	læren	om	samspillet	mellom	levende	organismer	og	det	miljøet	de	lever	i,	
og	handler	om	hvordan	hver	enkelt	organisme	er	avhengig	av	og	gjensidig	påvirker	hverandre.	Videre	
brukes	begrepet	økosystem	når	vi	snakker	om	hvordan	noen	organismer	er	tilpasset	et	bestemt	
naturmiljø,	f.eks.	skog,	fjell,	myr,	og	det	betyr	at	dette	miljøet	er	kjennetegnet	av	disse	organismene	
og	egenskaper	ved	dem.		

Dette	kan	vi	overføre	til	artefakter.Det	som	er	interessant	med	artefakt-økologier	er	å	finne	ut	
hvordan	artefaktene	vi	omgir	oss	med	påvirker	hverandre,	hvordan	de	påvirker	oss,	og	hvordan	vår	
oppfatning	av	dem	påvirker	(vår	bruk	av)	dem.	Vi	kan	starte	med	å	se	nærmere	på	hvilke	egenskaper	
de	har	som	påvirker	hvordan	vi	forholder	oss	til	dem	og	bruker	dem.		

			 	

Vi	kan	f.eks.	starte	med	å	lage	en	oversikt	over	inventaret:	hvilke	artefakter	har	vi,	hvordan	bruker	vi	
dem	og	hvilke	relasjoner	har	vi	til	dem.	En	liste	over	artefakter	jeg	har	og	bruker	i	hverdagen	blir	
ganske	stor:	mobil,	pc,	stasjonær	maskin,	printer,	varmeovn,	lys,	gps,	kaffemaskin,	vannkoker,	
komfyr,	mikrobølgeovn,	kamera,	tv,	radio,	fjernkontroll,	video,	musikkspiller,	vaskemaskin,	
oppvaskmaskin,	støvsuger,	hårføner	for	ikke	å	snakke	om	større	infrastrukturer	som	transport,	
strøm,	bank,	skatt.	Artefaktene	kan	karakteriseres	ved	sine	fysiske	egenskaper	som	ting	(størrelse,	
vekt,	form),	funksjon	(hvilke	oppgaver	artefaktet	brukes	til),	informasjon	(hva	slags	informasjons-
innhold	det	gir),	og	interaksjon	(hvordan	det	er	å	bruke	og	interagere	med),	og	til	hver	av	disse	kan	vi	
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knytte	våre	erfaringer	med	dem	og	våre	sosiale	og	personlige	relasjoner	til	dem.	Min	bærbare	pc	er	
ganske	liten	og	lett,	og	det	er	supert	når	jeg	må	ha	den	med	meg,	men	det	gjør	at	jeg	mister	oversikt	
når	jeg	skriver	store	dokumenter.	Min	mobil	er	passe	stor	og	jeg	bruker	den	i	mange	aktiviteter,	både	
inne	og	ute.	Den	kommuniserer	bra	med	min	pc,	og	har	innebygd	mange	andre	apparater,	f.eks.	
kamera	og	radio,	som	jeg	derfor	nesten	har	sluttet	å	bruke.	Selv	om	jeg	også	har	et	bra	kamera,	er	
mobilen	mye	mindre	og	enklere	å	ta	med	på	tur	hvis	det	ikke	er	noe	spesielt	jeg	planlegger	å	ta	bilde	
av.	En	relasjon	som	er	tydelig	er	når	ting	virker	sammen	eller	deler	informasjon,	som	f.eks.	min	pc,	
min	stasjonære	jobb-maskin	og	mine	små,	bærbare	artefakter	som	mobil	og	minnepinne.	Kalender-
systemet	deles	av	pc,	jobbmaskin	og	mobil.	Jeg	bruker	samme	epost-system	på	jobbmaskinen	og	på	
mobilen,	men	et	annet	(som	tar	mindre	plass)	på	min	bærbare	pc.	Mange	velger	å	ha	forskjellige	
epostsystemer	for	jobb	og	privat,	særlig	også	hvis	de	har	en	privat	og	en	jobb-telefon.	Når	det	
kommer	et	nytt	artefakt	inn	i	økologien,	påvirker	det	både	meg	og	artefaktene	som	er	der	fra	før.	
Hvis	man	skal	velge	mellom	to	artefakter	som	gjør	det	samme,	velger	man	ofte	det	man	synes	er	
lettest	å	bruke.	Jeg	har	også	noen	tekniske	artefakter,	f.eks.	de	små	iPodene,	som	ikke	fungerer	
optimalt	lenger,	er	blitt	erstattet	med	nye,	bedre	artefakter	eller	der	ekstrautstyret	(f.eks.	lader)	er	
blitt	avleggs	og	ikke	lenger	er	standard.		

Vi	kan	supplere	denne	inventar-oversikten	med	å	lage	et	kart	over	tingene	rundt	oss	og	hvordan	de	
henger	sammen	med	hverandre	og	med	oss.	Vi	kan	gruppere	dem	etter	om	de	er	i	bruk	i	bestemte	
aktiviteter	(arbeid,	tur),	på	bestemte	steder	(hjemme,	stue),	eller	historier	(gaver),	eller	om	de	er	like	
(samme	form),	hører	sammen	(mobil,	lader)	eller	andre	måter	å	gruppere	dem	på.	Da	kan	vi	få	
grupper	av	artefakter	som	opptrer	sammen	(f.eks.	i	stuen),	eller	skille	ut	de	vi	føler	oss	mest	knyttet	
til	(f.eks.	mobil	og	utstyr	for	den).		

De	økologiske	faktorene	kan	si	oss	om	et	artefakt	er	sammenkoblet	med	andre	eller	opererer	alene,	
om	det	blir	brukt	mye	eller	sjelden,	er	mobilt	eller	stasjonært,	oppleves	lett	eller	vanskelig,	enkelt	
eller	tungvint,	eller	om	det	er	viktig	eller	ikke.	Dette	vil	hjelpe	oss	når	vi	vurderer	å	anskaffe	et	nytt	
artefakt:	hvilke	artefakt(er)	erstattes	av	det	nye	artefaktet?	Hvilke	andre	artefakter	vil	det	være	
avhengig	av?	Vil	det	endre	vårt	forhold	til	andre	artefakter?	Hvordan?	Vil	det	endre	hvilke	aktiviteter	
vi	gjør	og	hvordan	vi	gjør	dem?	

Siden	vi	snakker	om	økosystemer,	vil	jeg	minne	om	at	jeg	i	kapittel	2	snakket	om	systemtenkning:	om	
hvordan	helheten	er	mer	enn	summen	av	delene.	Dette	synet	kan	vi	også	bruke	når	vi	skal	forstå	
artefakt-økologien,	både	for	å	forstå	helheten	og	forstå	hvordan	den	endrer	seg	når	et	nytt	artefakt	
kommer	inn.	Et	alternativ	er	å	se	på	artefakt-økologien	som	et	nettverk	der	det	ikke	er	noen	lag-
deling,	som	i	et	system.	Også	her	vil	nye	noder	forandre	hele	nettverket,	siden	nettverket	defineres	
av	nodene	og	relasjonene	mellom	dem.	En	sykkel	er	lett	å	se	som	et	system,	mens	et	kor	med	
forskjellige	stemmer	kan	ses	som	et	nettverk.	Tar	vi	bort	en	sopran	blir	lyden	av	koret	litt	annerledes	
hvis	sangerne	oppfører	seg	som	før,	legger	vi	til	flere	alter	vil	de	kanskje	bli	for	dominerende.		

Et	fagområde	som	bruker	nettverks-tenkning	i	stor	grad	er	de	som	studerer	infrastrukturer	og	store,	
komplekse,	sosiotekniske	strukturer,	dvs.	strukturer	som	endrer	seg	langsomt	over	tid	uten	at	man	
kan	identifisere	noen	som	bestemmer	alle	endringene	eller	retningen	på	dem.	Endringene	skjer	av	
ulike	årsaker:	f.eks.	vil	endringene	i	et	sykehus	de	siste	årene	skyldes	teknisk	utvikling,	endringer	i	
lovgiving,	medisinske	fremskritt,	endringer	i	befolkningen	osv.	Ikke	alle	endringene	kan	forutses,	og	
de	er	derfor	heller	ikke	lette	å	planlegge	og	styre,	og	dessuten	er	det	ingen	som	har	oversikt	og	makt	
til	det.	Når	mange	forskjellige	deler	spiller	sammen	og	gjensidig	påvirker	og	definerer	hverandre,	kan	
det	være	nyttig	å	se	på	helheten	som	et	nettverk	der	noder	kommer	og	går.	Vi	kan	tenke	på	hvordan	
en	gruppe	blir	endret	dersom	en	i	gruppa	slutter	eller	det	kommer	inn	en	ny	person.	Gruppa	blir	
forandret	fordi	den	nye	kommer	med	nye	kunnskaper	og	relasjoner,	men	kanskje	også	relasjonene	
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mellom	de	andre	blir	endret	med	det	nye	medlemmet:	nye	konstellasjoner,	ny	retning	for	gruppas	
interesser,	nye	temaer	osv.		

Når	vi	snakker	om	digitale	artefakter,	forutsetter	vi	ofte	at	det	finnes	en	velfungerende	infrastruktur,	
f.eks.	at	vi	har	tilgang	til	nettet,	at	vi	har	mobildekning	osv.	Det	finnes	mange	forskjellige	definisjoner	
av	infrastruktur	som	adskiller	seg	ved	at	å	trekke	grensene	mellom	hva	som	ses	som	infrastrukturen	
og	hva	som	ses	som	tjenester	og	funksjoner	som	bygger	på	den	på	forskjellig	sted.	Vann-	og	kloakk-
systemer,	strømnettet	og	jernbanenettet	er	eksempler	på	infrastrukturer,	men	spørsmålet	er	om	vi	
skal	regne	lyssignalene	for	togene,	billettautomatene,	og	stasjonene	med	i	infrastrukturen.	Noen	vil	
til	og	med	ta	med	lokførere	og	konduktører	som	en	del	av	infrastrukturen.	Min	holdning	er	at	man	
får	bruke	den	definisjonen	som	er	nyttig	for	å	tenke	om	det	man	vil	forstå	av	infrastrukturen.	Men	
hvis	vi	skal	diskutere	artefakter	som	bygger	på	en	infrastruktur	vil	det	være	hensiktsmessig	å	være	
ganske	presis	om	hva	som	inngår	i	den	og	dermed	hva	artefaktet	forutsetter	av	sine	omgivelser	for	å	
fungere.	

4.3.2 Tilpasning 
Brukere	tar	i	bruk	artefakter	på	sin	egen	måte:	når	det	er	i	tråd	med	designernes	hensikter	kalles	det	
ofte	for	«tilegning»	(«appropriation»)	eller	«tilpasning»	(«adaptation»).	Tilpasning	og	tilegning	må	
man	regne	med:	det	er	positivt	og	nødvendig	at	brukerne	tar	ting	i	bruk	slik	at	det	passer	i	deres	liv.	
Men	det	at	designerne	ikke	vet	hvordan	deres	artefakt	faktisk	vil	bli	brukt	gjør	at	design	til	en	viss	
grad	alltid	er	design	for	det	ukjente.	Dette	skaper	usikkerhet,	noe	alt	samarbeid	med	brukere	i	design	
forsøker	å	redusere.	For	å	hjelpe	oss	med	å	designe	for	det	uventede	må	vi	forstå	litt	mer	om	hva	
som	foregår	når	brukere	tilpasser	teknologi	til	seg.		

For	det	første,	må	vi	vite	hvilke	situasjoner	det	som	artefaktet	tilbyr	brukerne	å	gjøre	kan	være	
relevant.	Ofte	er	det	tilleggs-egenskaper	ved	artefaktet	(«perifere»	egenskaper)	som	utnyttes,	f.eks.	
vil	en	stor	og	tung	bok	kunne	være	dørstopper,	eller	en	tresko	fungere	som	hammer.	Slik	improvisert	
bruk	er	vanskelig	å	forutse.	Når	teknologi	og	artefakter	brukes	i	hverdagslivet	på	måter	som	
designerne	ikke	har	tenkt	på,	er	teknologien	blitt	«hjemliggjort»	(på	engelsk	«domesticated»	som	
også	kan	oversettes	med	«temmet»):	brukerne	er	så	godt	kjent	med	artefaktet	at	de	bruker	det	på	
sin	egen	måte.	Brukernes	måte	å	bruke	et	artefakt	på	handler	om	at	de	tilpasser	det	til	den	spesielle	
situasjonen.	Når	verden	forandrer	seg,	kan	brukerne	ofte	tilpasse	bruken	til	de	nye	omstendighetene.	
Hvis	brukerne	får	til	å	bruke	artefaktet	på	sin	måte,	slik	det	passer	dem,	viser	det	at	de	føler	de	har	
kontroll	på	det	slik	at	de	kan	gjøre	ting	på	sin	måte.	Ingen	av	disse	aspektene:	situasjonstilpasning,	
endringer,	følelse	av	kontroll	er	mulig	å	lage	for	designerne,	men	det	er	mulig	å	legge	til	rette	for	
dem.		

Når	brukerne	tar	i	bruk	et	artefakt	på	måter	som	ikke	er	etter	designernes	hensikt	kan	vi	snakke	om	
«undergrunnsvirksomhet»	(eller	«undergraving»:	«subversion»).	Noen	ganger	er	det	fordi	artefaktet	
tilbyr	en	mulighet	som	designerne	ikke	forutså,	f.eks.	den	tunge	boken	som	dørstopper.	Andre	
ganger	kan	bruken	være	for	bevisst	å	bryte	med	hensikten,	et	eksempel	er	når	du	avtaler	å	ringe	tre	
ganger	som	et	signal	til	en	person	som	ikke	trenger	å	ta	telefonen,	eller	når	du	fyller	ut	et	ordre-
skjema	for	å	beregne	kostnad	uten	å	ha	til	hensikt	å	gjennomføre	ordren.		

Å	designe	for	at	brukerne	skal	kunne	ta	ting	i	bruk	på	sine	premisser	er	å	planlegge	for	overraskelser	
og	uventede	hendelser.	Det	betyr	at	man	må	tillate	mange	måter	å	forstå	og	fortolke	artefaktet	på	
som	gir	opphav	til	forskjellige	måter	å	bruke	det	på.	Du	kan	f.eks.	ordne	appene	på	mobilen	etter	et	
system,	i	mapper,	eller	la	det	være,	på	samme	måte	som	du	kan	ordne	dokumenter	etter	farge	eller	
tid	eller	viktighet	eller	andre	kriterier	på	pulten	eller	på	skjermen.	For	at	artefaktet	skal	kunne	brukes	
på	ulike	måter	må	det	syns	i	artefaktet.	Synlighet	av	egenskaper	ved	artefaktet	som	påvirker	mulig	
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bruk	er	også	viktig	for	å	forstå	hva	du	kan	gjøre	hvis	det	ikke	virker.	Jeg	har	tidligere	snakket	om	at	
designere	gjemmer	kompleksitet	for	brukerne,	slik	at	det	ikke	skal	bli	for	mye	å	forholde	seg	til.	Men	
det	er	også	viktig	at	det	ikke	blir	for	lite:	ofte	er	det	tilleggs-egenskaper	som	utnyttes	når	brukerne	
tar	ting	i	bruk	på	nye	måter,	så	derfor	må	designerne	ikke	bare	vise	fram	det	de	mener	er	hoved-
egenskaper,	men	også	vise	tilleggs-egenskaper	som	gjør	alternativ	bruk	mulig.	For	å	muliggjøre	flere	
måter	å	bruke	et	artefakt	på,	kan	det	også	være	nyttig	å	tenke	at	skrittene	og	prosedyrene	i	
interaksjonen	ikke	må	følge	en	bestemt	rekkefølge,	men	heller	være	synlige	som	operasjoner	som	
brukerne	kan	sette	etter	hverandre	som	det	passer,	dvs.	i	stedet	for	å	designe	et	artefakt	som	utfører	
oppgaven,	designe	et	artefakt	som	gjør	at	oppgaven	kan	utføres.	Det	beste	er	om	brukerne	kan	sette	
sammen	operasjonene	i	aktiviteten	selv,	på	en	måte	som	passer	dem.	En	slik	sammenstilling	må	
være	enkel	å	gjøre	for	brukerne.	Ofte	vil	det	å	synliggjøre	hensikten	bak	en	bestemt	formgiving	eller	
funksjonalitet	hjelpe	brukerne	til	å	bruke	systemet	i	tråd	med	hensikten,	men	på	sin	egen	måte.		

Det	er	viktig	å	huske	på	at	bruk	innebærer	å	gjøre	artefaktet	til	sitt	eget,	å	invitere	artefaktet	inn	i	
sine	aktiviteter.	Et	godt	eksempel	kan	være	hus:	jeg	bor	i	et	rekkehus	med	fem	naboer	som	har	
akkurat	samme	type	hus	som	meg.	Inntil	i	fjor	så	de	ganske	like	ut	utenpå,	men	inni	var	–	og	er	–	de	
veldig	forskjellige.	Vi	har	forskjellig	smak	og	livssituasjon,	og	det	er	tydelig	på	hvordan	vi	har	innredet	
oss	inne.	I	det	siste	året	har	fem	av	de	seks	rekkehusene	bygget	på	en	etasje,	så	nå	ser	vi	også	
forskjellige	ut	utenpå.	Forfatteren	Stewart	Brand	skriver	om	hvordan	bygninger	endres	etter	at	de	er	
bygget,	og	foreslår	å	dele	opp	i	ulike	lag	av	endringer	man	gjør	og	kan	gjøre	med	hus.	I	det	øverste	
laget	finner	vi	ting	(«stuff»),	som	er	ting	og	møbler	som	vi	selv	kan	endre	hele	tiden.	I	det	neste	laget	
kommer	romplanen	(«space	plan»)	som	skiller	rom	med	vegger	og	dører,	og	der	det	er	sjeldnere	
endringer	(Brand	sier	hvert	2-3.	år).	Endringer	i	romplanen	krever	kanskje	at	vi	har	med	snekkere	på	
endringen.	Neste	lag	vil	jeg	kalle	infrastruktur,	og	her	inngår	elektrisk	anlegg,	rør,	varme	osv.	(Brand	
kaller	dette	«services»).	I	dette	laget	endres	det	enda	sjeldnere	(hvert	7-15.	år)	og	ofte	må	fagfolk	inn	
og	bistå	det	beboere	ikke	kan	eller	har	lov	til	å	gjøre	selv.	Struktur	(«structure»)	er	neste	lag,	og	det	
gjelder	fundament	og	bærevegger,	noe	som	endres	sjeldnere	(hvert	30-300.	år)	og	der	det	trengs	
fagfolk	for	å	gjøre	endringene.	Fagfolk	er	også	de	som	kan	endre	bygningstype	(det	Brand	kaller	
«skin»),	som	gjelder	form,	bruksområde	og	type	hus	(bolig,	blokk,	forretningsbygg	o.l.).	Disse	endres	i	
gjennomsnitt	hvert	15-20.	år,	sier	Brand.	Det	nederste	laget	er	grunnen	(«site»),	som	betegner	
omgivelsene	som	nesten	aldri	endres,	er	veldig	dyrt	og	omfattende	å	endre	og	som	krever	fagfolk	når	
endring	skal	gjøres.		

    

Vi	kan	dra	paralleller	til	IT	på	lagene	og	sammenlikne	lagene	med	lag	i	IT-systemer:	noen	er	enkle	for	
brukerne	å	gjøre	selv	(f.eks.	plattformer	som	gjør	det	lett	å	installere	en	ny	app,	skrive	blogginnlegg,	
dele	foto	osv.)	mens	andre	krever	litt	eller	mye	teknisk	kompetanse	(ny	programvare,	oppdatert	
operativsystem,	nye	internettprotokoller,	satelitter).	I	likhet	med	hus	er	det	slik	at	«gjør-det-selv»-
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trender	gjør	at	brukerne	etterhvert	kan	endre	mer	selv	uten	fagfolk	fordi	noe	av	fagkunnskapen	er	
bygget	inn	i	artefaktene	(«do-it-yourself»	eller	«DIY»).	Før	måtte	man	f.eks.	engasjere	profesjonelle	
malere	når	man	skulle	pusse	opp	hjemme,	men	moderne	maling	er	laget	slik	at	den	er	enkel	å	påføre	
også	for	amatører:	malingen	jevner	seg	ut	av	seg	selv	og	resultatet	ser	bra	ut.	Også	innenfor	IT-
produkter	er	det	blitt	enklere	å	installere	og	sette	opp	ting	selv	for	amatører	(og	halv-	eller	hel-
automatiske	prosesser),	men	dette	er	også	blitt	en	tjeneste	man	kan	kjøpe	hvis	man	trenger. 

Tilpasning	kan	bety	både	at	jeg	tilpasser	meg	et	artefakt	eller	system	eller	at	jeg	tilpasser	det	til	meg.	
Jeg	skrev	ovenfor	om	tilpasninger	vi	gjør	hvis	et	system	ikke	helt	passer	til	arbeidet:	vi	omgår	det	eller	
gjør	tilleggsarbeid	slik	at	det	likevel	kan	brukes.	Over	tid	vil	vi	kanskje	se	at	det	å	få	et	nytt	artefakt	i	
hus	endrer	ganske	mye	på	hvordan	vi	gjør	ting,	og	ikke	bare	på	måter	vi	har	forutsett	eller	ønsket	–	
dette	kommer	jeg	tilbake	til	i	4.3.3.	I	litteraturen	snakkes	det	ofte	om	brukernes	tilpasning	og	aksept	
av	ny	teknologi	(«user	adaption	and	adoption»).	Med	aksept	menes	at	brukeren	bestemmer	seg	for	å	
bruke	teknologien	og	det	er	laget	modeller	over	hvordan	dette	kan	foregå,	f.eks.	«Technology	
Acceptance	Model:	TAM)».	Aksept	av	en	ny	teknologi	avhenger	av	tre	ting	i	følge	denne	modellen:	
brukeren	må	tro	at	teknologien	er	nyttig	(«perceived	usefulness»),	at	den	er	lett	å	bruke	(«perceived	
ease	o	fuse»)	og	ha	en	positiv	holdning	til	å	ta	den	i	bruk.	Mye	av	litteraturen	om	TAM-modellen	er	
opptatt	av	brukere	som	ikke	har	en	positiv	holdning	(f.eks.	ikke	ønsker	å	endre	vaner	eller	rutiner,	er	
opptatt	av	personvern).	Men	mange	mener	at	også	ytre	faktorer	spiller	inn	på	om	en	teknologi	tas	i	
bruk,	f.eks.	sosiale	normer	(moter,	sosialt	press).	TAM-modellen	er	blitt	utvidet	og	diskutert	mye	
etter	at	den	ble	publisert	første	gang	i	1989.	En	annen	kjent	modell	av	hvordan	en	ide	spres	
(«diffusion	of	innovation»)	ble	foreslått	av	kommunikasjonsforskeren	Everett	Rogers	(i	1995),	der	
han	sier	at	hvordan	en	ny	ide	spres	avhenger	av	innovasjonen	selv	og	av	kommunikasjons-kanalene,	
tiden	og	av	det	sosiale	systemet.	En	innovasjon	må	bli	akseptert	av	en	ganske	stor	gruppe	folk	for	å	
overleve,	og	det	er	viktig	å	nå	denne	«kritiske	massen»	brukere.	Rogers	skiller	mellom	ulike	typer	
brukere:	innovatørene	og	de	tidlige	brukerne	(«early	adopters»),	den	store	majoriteten	brukere	(de	
som	er	tidlig	og	sent	ute),	og	de	som	henger	etter	(«laggards»).		

	

Modeller	som	disse	har	som	utgangspunkt	at	brukerne	tar	i	bruk	artefaktet	og	diskuterer	ikke	
hvordan	artefaktet	bør	være	for	at	brukerne	skal	ta	det	i	bruk.	I	DMB	er	vi	mer	interessert	i	det	siste:	
vi	ønsker	å	forstå	bruks-konteksten	for	å	designe	et	bedre	artefakt	som	gir	de	endringene	og	
tilpasningene	som	brukerne	vil	gjennomføre.	Det	å	studere	hvordan	tilpasning	foregår	i	praksis,	f.eks.	
hvordan	brukerne	tidligere	har	tilpasset	de	artefaktene	de	nå	bruker	til	sin	aktivitet	kan	gi	forståelse	
for	hvordan	de	tenker	og	handler,	som	igjen	vil	være	utgangspunktet	deres	for	tilpasning	av	nye	
artefakter.	Vi	kan	også	designe	for	at	brukerne	kan	gjøre	tilpasninger.	HCI-forskeren	Alan	Dix	foreslår	
7	retningslinjer	for	dette.	Design	for	at	brukerne	kan	tolke	artefaktet	selv.	f.eks.	hvis	du	lager	en	
nettside	for	utfylling	kan	du	lage	automatisk	sjekk	av	postnummer:	da	låser	du	dette	feltet	til	å	måtte	
være	et	gyldig	postnummer.	Alternativt	kan	du	la	være	å	sjekke,	noe	som	betyr	at	brukerne	kan	
bruke	dette	feltet	til	andre	ting.	La	brukerne	modifisere	artefaktet,	og	oppmuntre	brukerne	til	å	dele	
sine	tilpasninger	med	andre.	Det	er	nyttig	for	designere	å	lære	fra!	Dix	fremhever	videre	at	vi	må	
designe	for	synlighet	(«visibility»)	og	gi	mer	informasjon	enn	brukerne	strengt	tatt	trenger	slik	at	de	
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får	større	handlingsrom.	Et	eksempel	er	at	mobilen	viser	signalstyrke	enda	den	egentlig	bare	trenger	
å	vise	om	det	er	signal.	Å	se	signalstyrke	gir	mulighet	til	å	lete	etter	bedre	signal.	Han	sier	også	at	det	
er	viktig	å	balansere	hvor	mye	som	automatiseres	slik	at	det	blir	støtte,	ikke	kontroll,	og	for	å	minske	
misbruk	anbefaler	han	å	gjøre	design-intensjonene	tydelige	for	brukerne	slik	at	de	ikke	i	vanvare	
misbruker	artefaktet.	Sammenlikner	vi	artefaktet	vi	designer	med	et	hus	er	det	enklere	å	se	at	
brukerne	må	få	tilpasse	til	sitt	eget	behov	og	smak.		

Endringer	vi	foretar	etter	at	artefaktet	er	levert	oss	og	tatt	i	bruk	refereres	ofte	til	som	«design-after-
design»:	de	endringene	av	artefaktet	som	skjer	etter	at	designerne	har	levert	det	fra	seg.	I	dette	
ligger	en	fare	for	å	strekke	begrepet	design	så	langt	at	det	mister	mening.	Hvis	vi	definerer	design	til	å	
bety	å	gi	materiell	form	til	en	ide,	så	vil	jeg	ikke	si	at	det	å	tilpasse	et	artefakt	til	omgivelsene	alltid	
kan	ses	som	design.	Men	det	kan	det	være	det	hvis	brukerne	bruker	sin	kunnskap	om	artefakt	til	å	
bruke	det	på	helt	uforutsette	måter,	eller	de	bruker	sin	erfaring	med	artefaktet	i	bruk	til	å	endre	det	
slik	at	det	og	får	en	ny	funksjon.	På	den	annen	side	vil	jeg	understreke	at	designere	er	gode	på	å	
utforske	og	innovere	på	materialene	på	måter	som	folk	uten	design-kompetanse	ikke	kan,	og	jeg	
ønsker	at	vi	bruker	design-begrepet	om	aktiviteter	der	en	bruker	design-kompetanse.	En	grov	
sammenlikning	kan	være	mellom	det	å	lage	en	pizza	fra	bunnen	og	det	å	pynte	på	en	ferdig-pizza.		

Til	avslutning	vil	jeg	oppsummere	med	å	si	at	bruk	vanligvis	er	en	del	av	en	aktivitet,	som	ofte	har	et	
eget	formål.	Bruk	er	en	relasjon	mellom	et	menneske	og	et	artefakt	som	gjør	at	mennesket	utvider	
sine	funksjoner	og	utvider	sitt	handlingsrom.	Skal	vi	f.eks.	bygge,	vil	en	hammer	gjøre	det	enklere.	
Bruk	avhenger	av	de	fysiske	og	psykiske	forutsetningene	til	mennesket:	hva	man	kan	og	kan	gjøre.	I	
tillegg	er	bruken	avhengig	av	forutsetningene	i	omgivelsene,	de	materielle	og	sosiale	forutsetningene	
for	bruk.	Jobber	du	på	sykehus	så	kan	du	kanskje	ikke	bruke	et	IT-system	som	krever	at	du	trykker	på	
en	knapp	eller	en	skjerm	med	fingrene	siden	du	må	passe	på	smittefaren.	Som	designere	må	vi	vite	
om	disse	forutsetningene.	Folks	kompetanse	er	også	viktig	for	å	forstå,	lære	seg,	lage	vane	og	mestre	
artefaktet	i	bruk	og	gjennom	bruk.	Vi	kan	f.eks.	tenke	oss	at	NAVs	nettsider	må	være	spesielt	enkle	å	
forstå	siden	de	brukes	sjelden	og	av	hele	befolkningen,	men	ofte	av	folk	som	er	blitt	syke	eller	har	
opplevd	en	krise	(mistet	jobben	f.eks.)	som	gjør	at	de	har	mindre	kapasitet	til	å	forstå	og	mestre	
nettsider	som	er	krevende	å	bruke	(for	å	få	sykepenger	eller	trygd	f.eks.).	 

 

4.3.3 Endring og effekter 
Alle	nye	teknologier	medfører	endring	–	og	det	er	ofte	hensikten	med	dem	også.	Noen	endringer	er	
derfor	ønsket	og	det	som	artefaktet	er	designet	for,	men	ofte	får	vi	uforutsette	og	kanskje	uønskede	
effekter	og	konsekvenser	med	på	kjøpet.	I	kapittel	2	snakket	jeg	om	at	designere	ofte	gjør	design-
eksperimenter	for	å	sjekke	ut	hvordan	et	design-trekk	vil	endre	hvilke	muligheter	som	lukkes	og	
hvilke	som	åpnes.	Da	finner	man	kanskje	ut	at	trekket	hadde	noen	konsekvenser	man	ikke	hadde	
tenkt	på.	Tilsvarende	har	vi	for	store	endringer	også:	det	er	uansett	vanskelig	å	spå	om	fremtiden.	

Mange	snakker	om	tekniske	revolusjoner	(som	den	industrielle	revolusjonen)	og	«lange	teknologiske	
bølger»	(inspirert	av	økonomisk	teori	om	økonomiske	sykluser).	Uansett	dreier	det	seg	om	de	store	
endringene	i	produksjon,	organisering,	kommunikasjon	og	transport.	Det	er	lett	å	se	at	IT	har	endret	
disse	aspektene	ved	samfunnet.	Jeg	skal	gi	en	veldig	kort	historisk	oversikt	over	noen	teknologiske	
endringer	som	har	hatt	betydning	for	hvordan	vi	lever:	les	den	som	en	fortelling	om	hvor	viktig	
teknologi	er	for	samfunnet	og	samfunnsutviklingen.	

Den	første	industrielle	revolusjonen	regnes	som	bruken	av	vannkraft	for	å	drive	en	mekanisk	
spinnemaskin	(i	England	1771).	Den	påvirket	produksjonen	av	bomull,	men	førte	også	til	bedre	veier	
og	kanaler	for	transport.	Den	andre	industrielle	revolusjonen	var	basert	på	bruken	av	dampmaskiner	



utkast	til	manus	med	uferdige	deler,	24/2	2020	

	 17	

i	industrien,	noe	som	industrialiserte	mange	håndverk	(ca	1830,	særlig	i	England).	Økt	produksjon	
krevde	bedre	transport:	jernbane	og	dampskip,	og	bedre	kommunikasjon:	telegraf	og	verdens-
omspennende	posttjenester.	Den	tredje	revolusjonen	sies	å	være	drevet	av	elektrifiseringen	av	
industri,	transport	og	hjem	(ca	1880).	Maskiner	av	stål	var	sterkere	og	mer	holdbare,	og	gjorde	det	
etter	hvert	mulig	å	masseprodusere	mange	varer	og	gjøre	dem	billigere	og	dermed	tilgjengelige	for	
mange	flere.	Den	fjerde	industrielle	revolusjonen	knyttes	til	samlebåndet	og	bedre	metoder	for	
masseproduksjon	(f.eks.	Fords	bilproduksjon	ca	1910).	Også	olje	og	gass	knyttes	til	denne	utviklingen.	
Bilproduksjonen	øker	og	forbrukersamfunnet	skapes.	Det	som	regnes	som	den	femte	industrielle	
revolusjonen	kommer	med	mikroprosessorene	(i	1971)	og	er	basert	på	silikon	og	utviklingen	av	
elektronikk	(halv-ledere	(«semi-conductors»).	Vi	får	Internett	og	digitale	tjenester.	Mange	snakker	nå	
om	en	sjette	revolusjon	knyttet	til	sammenkobling	av	teknologier	(nano-,	bio-)	samt	mulighetene	for	
raskt	å	behandle	enorme	mengder	data	(raskere	nett,	maskinlæring).		

Ser	vi	på	utviklingen	av	IT,	er	det	flere	revolusjonære	sprang	i	teknologien	som	man	kan	snakke	om	
som	bølger.	Informatikeren	Morten	Dæhlen	snakker	f.eks.	om	fem	digitaliseringsbølger.	Den	første	er	
knyttet	til	de	store	regnemaskinene	som	ble	brukt	i	norske	bedrifter	fra	1960-tallet	(bank	og	
forsikring	var	først	ute).	Før	dette	hadde	vi	opplevd	maskiner	drevet	av	hullkort	(Jaquards	vevstol	
1801,	Holleriths	maskin	for	den	amerikanske	folketellingen	i	1890)	og	Alan	Turings	maskin	for	kode-
knekking	under	2.	verdenskrig.	I	Norge	ble	f.eks.	forskningsinstituttet	Norsk	Regnesentral	etablert	i	
1952:	på	den	tiden	ble	det	antatt	at	det	skulle	holde	med	en	regnemaskin	i	Norge.	Den	andre	
digitaliseringsbølgen	kom	med	de	mindre	og	billigere	datamaskinene:	den	personlige	datamaskinen	
(«personal	computer»	eller	PC)	og	nettverkene	som	kunne	koble	dem	sammen.	PCene	ble	så	billige	
at	mange	kunne	kjøpe	dem	også	for	privat	bruk.	Internett	kom	på	slutten	av	1960-tallet,	men	var	
bare	tilgjengelig	for	forskere	og	forsvaret.	Den	tredje	digitaliseringsbølgen	kan	knyttes	til	åpningen	av	
Internett	for	allmennheten	gjennom	World	Wide	Web	(utviklet	ved	CERN)	som	gjorde	det	lett	å	
bruke	nettet	uten	informatikkompetanse.	I	Norge	tok	det	av	etter	OL	på	Lillehammer	OL-resultatene	
ble	gjort	tilgjengelige	på	nett	etter	at	TV-sendingene	var	avsluttet	(gjennom	den	første	norske	nett-
selskapet	«Oslonett»,	utsprunget	fra	Ifi).	Ifølge	Dæhlen	er	den	fjerde	digitaliseringsbølgen	knyttet	til	
to	ting:	telekommunikasjon	smelter	sammen	med	IT	og	blir	til	IKT,	og	vi	får	trådløse,	smarte	mobiler.	
Den	femte	digitaliseringsbølgen	bygge	på	at	digitale	systemer	og	artefakter	er	overalt,	og	at	mange	
av	dem	samler	data	om	sin	bruk.	Nå	har	vi	også	teknologi	som	kan	prosessere	de	store	mengdene	
data	og	gjøre	data-baserte	tjenester	tilgjengelige	for	hvert	enkelt	individ.	Dæhlen	sier	at	bølgene	kan	
ses	som	effekter	av	at	mange	teknologier	virker	sammen	og	«modnes»	gjennom	økt	bruk,	og	at	
samfunnet	tar	dem	i	bruk	og	at	bruken	«modnes»	og	blir	vanlig.	Han	mener	også	at	vi	er	på	vei	inn	i	
en	sjette	bølge	som	er	knyttet	til	moden	bruk	av	datadrevne	systemer	og	maskinlæring	samt	
konvergens	(eller	sammensmelting)	mellom	teknologier	i	arbeidet	med	å	svare	på	FNs	17	
bærekraftmål.	
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I	den	korte	gjennomgangen	ovenfor	ser	vi	at	det	foregår	et	samspill	mellom	teknologiske	muligheter	
og	nye	måter	å	gjøre	ting	på,	som	igjen	fører	til	at	nye	teknologiske	muligheter	utforskes	osv.	osv.	
Noen	ganger	er	mulighetene	tekniske,	mens	andre	ganger	er	de	sosiale	eller	naturgitte.	Historikeren	
Terje	Tvedt	har	forsket	på	hvorfor	noen	land	utvikler	seg	(og	noen	ikke).	Han	sier	at	det	ikke	var	noen	
selvfølge	at	det	var	England	som	kom	best	ut	av	den	industrielle	revolusjonen:	de	hadde	jo	ikke	
bomull	selv	og	var	heller	ikke	spesielt	gode	på	produksjon	av	bomull	(sammenliknet	med	f.eks.	India).	
Men	England	hadde	elver	som	var	stabile	vannveier	gjennom	hele	året	(i	motsetning	til	elvene	i	Asia	
som	veksler	mellom	flom	og	tørke)	og	det	var	mulig	for	en	fabrikkeier	å	selv	grave	en	kanal	til	
nærmeste	vannvei	for	å	frakte	ut	sin	produksjon	til	markedet,	og	denne	var	åpen	og	til	å	stole	på	hele	
året.	London	ligger	der	den	ligger	pga.	tidevannet	i	Themsen.	Mulighetene	for	helårsproduksjon	og	
sikker	transport	til	markedet	er	nødvendig	for	vellykket	industrialisering.		

En	annen	interessant	innfallsvinkel	til	å	forstå	endringer	over	tid	finnes	i	forskning	om	teknologiens	
performativitet.	Begrepet	performativitet	refererer	til	handlingsaspektene	ved	artefakter,	dvs.	hva	de	
utretter	og	«gjør».	Det	ble	først	brukt	om	språk:	hvordan	noen	utsagn	forandrer	verden,	f.eks.	at	en	
prest	eller	dommer	erklærer	at	et	par	har	inngått	ekteskap,	eller	at	politiet	sier	«du	er	arrestert».	Min	
kollega	Guri	Verne	illustrerer	artefakters	performativitet	ved	å	fortelle	om	robot-gressklipperen	sin.	
Hun	snakker	om	hvordan	hun	avgrenser	hvor	i	hagen	den	klipper	fordi	den	ikke	kan	gå	i	for	bratte	
bakker,	hun	forteller	om	hvordan	hun	etter	hvert	fjerner	en	stubbe	og	en	liten	trapp	for	at	den	ikke	
skal	stoppe	opp.	Hun	må	lage	nye	vaner,	for	eksempel	kan	det	ikke	ligge	ting	på	plenen,	og	sand-
kassen	er	blitt	en	lagringsplass	for	hageredskaper.	Vannslanger	kan	ikke	ligge	ute	siden	de	kan	bli	
ødelagt,	og	det	kan	ikke	slås	opp	telt	i	hagen	siden	teltpluggene	av	metall	kan	ødelegge	gress-
klipperen.	Det	viser	seg	også	at	gressklipperen	stopper	opp	hvis	det	f.eks.	ligger	nedfallsfrukt	fra	
epletreet	i	hagen,	og	Guri	må	derfor	stadig	bruke	tid	og	oppmerksomhet	på	hagen	og	gressklipperen.	
Det	er	to	gode	poenger	i	denne	historien.	Det	første	og	viktigste	poenget	er	at	hagen,	som	i	
utgangspunktet	var	en	«naturhage»	med	stubber	og	trapper	og	bed,	nå	er	blitt	mye	mer	den	hagen	
som	gressklipperen	forutsetter:	hagen	er	blitt	tilpasset	gressklipperen.	Gressklipperen	har	fått	de	
betingelsene	den	fungerer	best	under,	verden	er	blitt	slik	den	forutsatte.	Det	andre	poenget	er	at	
Guri	egentlig	ikke	har	bevisst	bestemt	at	hagen	skal	endre	seg	slik,	men	det	har	blitt	sånn	litt	etter	
litt.	Er	det	egentlig	robotgressklipperen	som	har	bestemt	hvordan	hagen	hennes	skal	være?	

Vi	kan	også	anvende	et	performativitets-blikk	på	revolusjonene	og	bølgene	beskrevet	ovenfor	og	se	
at	samfunnet	påvirkes	i	bestemte	retninger	basert	på	hva	teknologien	gjør	lett	/	mulig.	Vi	må	derfor	
jobbe	for	å	bli	gode	til	å	forutse	og	eventuelt	unngå	uheldige	konsekvenser	av	tekniske	løsninger	vi	
designer.	Jeg	tror	at	vi	kommer	lengre	i	å	overskue	konsekvenser	og	effekter	ved	å	snakke	med	de	
som	skal	ta	løsningene	i	bruk.	Effekter	på	lang	sikt	er	selvsagt	mye	vanskeligere	å	forutse.	La	oss	ta	
Internett	som	eksempel:	Internett	gjør	det	mulig	for	alle	å	publisere	det	de	vil	uten	at	de	må	gå	
gjennom	et	forlag	og	ha	råd	til	å	trykke	teksten	sin.	En	effekt	av	at	alle	slipper	til	er	at	også	de	som	
skriver	løgn	og	ulovlige	ytringer	får	publisert	dem	siden	det	ikke	er	noen	redaktør	der	til	å	stoppe	
dem.	Data	om	din	helse	vil	kunne	brukes	til	å	skreddersy	informasjon	til	deg	som	er	viktig	for	deg,	
men	dataene	kan	kanskje	også	selges	og	brukes	til	andre	ting,	f.eks.	at	du	får	høyere	forsikrings-
premie	hvis	du	ikke	dokumenterer	at	du	trener	med	en	app.		

 

4.4 Bruk er kunnskap 
I	denne	boken	ser	på	bruk	som	en	integrert	del	av	en	aktivitet	der	det	inngår	et	redskap,	dvs.	et	
hjelpemiddel	til	å	utføre	en	oppgave.	Bruk	kan	ses	som	en	relasjon	mellom	de	betingelsene	jeg	har	
for	å	gjennomføre	aktiviteten	(inkludert	redskapene)	og	den	kunnskapen	jeg	har	om	aktiviteten	og	de	
tilgjengelige	redskapene.	Her	skal	vi	se	litt	nøyere	på	kunnskap.	
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4.3.1 Kunnskap og betingelser 
En	god	del	aktiviteter	er	definert	av	artefaktene	som	brukes,	f.eks.	seile,	sykle,	spikke,	skrive,	gå	på	
skøyter	og	gå	på	ski.	Da	er	kunnskapen	om	artefaktet	helt	essensiell	for	aktiviteten.	En	god	skiløper	
trenger	å	ha	mye	kunnskap	om	å	bruke	ski	for	å	være	god:	skiløperen	må	ha	kunnskap	nok	til	å	
tilpasse	sin	bruk	av	skiene	til	situasjonen	og	de	betingelsene	for	skigåing	som	den	setter.	Tilpasningen	
gjelder	både	skiene	som	et	middel	til	å	gå	fort	på	ski	på	et	spesielt	sted	(skiteknikk	og	skitype	f.eks.)	
og	skiene	i	seg	selv	(riktig	gliding	og	smøring	mm.).	Generelt	kan	vi	si	at	bruk	av	et	artefakt	er	en	del	
av	kunnskapen	til	brukeren	og	at	brukskunnskapen	handler	om	å	bruke	(generell)	kunnskap	om	
artefaktet	i	en	konkret,	spesiell	situasjon.	Noen	ganger	må	man	kunne	mye	om	det	konkrete	
artefaktet	for	å	bli	en	god	bruker	(f.eks.	foto,	golf,	ski)	mens	andre	ganger	er	det	ikke	nødvendig	
(f.eks.	man	må	ikke	kunne	mye	om	bilmotorer	for	å	kunne	kjøre	bil).	Et	artefakt	vil	kunne	inngå	i	
situasjonen	som	det	objektet	en	jobber	på	(f.eks.	en	rapport,	et	regnskap,	en	journal,	et	program)	
eller	som	et	redskap	for	å	få	gjort	jobben	(f.eks.	tekstbehandler,	regnskapssystem,	elektronisk	
journal,	et	programmeringsspråk).	For	profesjonelle	skiløpere	kan	vi	se	på	skiene	mest	som	et	
redskap,	siden	de	har	profesjonelle	smørere,	som	jobber	med	skiene	som	objekt.	De	har	forskjellig	
kunnskap	og	forskjellig	forhold	til	de	samme	skiene.		

Det	er	vanskelig	å	finne	en	god	definisjon	av	hva	kunnskap	er,	stort	sett	handler	definisjonene	om	at	
man	har	en	oppfatning	om	noe	og	kan	begrunne	at	noe	er	sant.	Ofte	omtales	derfor	kunnskap	mer	
som	forskjellige	måter	å	kunne	noe	på,	f.eks.	kjennskap,	forståelse,	erkjennelse,	lærdom,	viten.	Noen	
skiller	i	stedet	mellom	forskjellige	typer	kunnskap	etter	som	hva	man	har	kunnskap	om,	f.eks.	
påstandskunnskap	(«propositional	knowledge»),	der	man	vet	at	noe	er	tilfelle,	og	ferdighetskunnskap	
eller	praktisk	kunnskap,	som	handler	om	at	man	vet	hvordan	ting	skal	gjøres.	I	kapittel	2	diskuterte	
jeg	kunnskap	i	design	(2.3.3	og	2.3.4),	inkludert	hvordan	man	på	engelsk	skiller	mellom	«know-that»	
og	«know-how»	og	sa	at	jeg	vil	bruke	begrepene	kunnskaper	og	ferdigheter	om	dette	skillet.	Men,	
som	jeg	også	var	inne	på	i	kapittel	2:	mange	pedagoger	og	filosofer	sier	at	skillet	mellom	kunnskaper	
og	ferdigheter	er	et	kunstig	skille.	Ferdigheter	(«know-how»)	er	også	kunnskap	siden	man	tenker	
mens	man	gjør	praktiske,	kroppslige	aktiviteter	som	krever	ferdigheter.		

Mange	av	dem	som	snakker	om	at	man	ikke	kan	skille	kunnskap	i	hodet	fra	kunnskap	i	resten	av	
kroppen	kommer	fra	design	og	håndverk.	Vi	kan	merke	at	også	ganske	abstrakt	kunnskap	kan	ha	en	
kroppslig	komponent	hver	gang	vi	utfører	en	aktivitet	som	vi	er	god	på	og	har	gjort	mange	ganger	
(f.eks.	å	lese,	å	skrive)	og	vi	blir	oppmerksom	på	hvordan	aktiviteten	utføres	rent	fysisk	(f.eks.	hvis	vi	
har	dårlig	leselys	eller	blyanten	ikke	er	spisset).	Flere	psykologer	hevder	f.eks.	at	vi	lærer	abstrakte	
begreper	og	teorier	bedre	hvis	vi	beskriver	dem	for	hånd	og	ikke	på	tastatur.		

Kroppslig	kunnskap	kan	ta	form	av	vaner,	der	vi	utfører	aktiviteten	nesten	automatisk	og	uten	å	
tenke	bevisst	på	hva	vi	gjør.	Hvis	vi	skal	forandre	på	en	vane	må	vi	derfor	ikke	bare	lære	oss	en	ny	
måte	å	gjøre	aktiviteten	på,	vi	må	også	«avlære»	den	gamle	vanen	–	og	det	kan	godt	være	at	det	er	
avlæringen	som	er	vanskeligst	å	gjennomføre.	Vi	må	bevisst	tenke	på	hvordan	vi	utfører	aktiviteten,	
ikke	bare	innholdet	i	aktiviteten.	Et	eksempel	er	når	du	skifter	kode	og	den	gamle	koden	sitter	i	
fingrene,	eller	som	den	svenske	HCI-forskeren	Kia	Höök	skriver	om:	hun	er	god	til	å	ri	islandshest	og	
har	skrevet	om	at	det	er	helt	annerledes	å	sitte	riktig	på	en	stor	hest	enn	på	en	islandshest.	Hun	
beskriver	hvordan	hun	følte	seg	som	en	nybegynner	igjen	fordi	hun	ikke	klarte	å	sitte	på	en	slik	måte	
at	hun	klarte	å	kommunisere	med	hesten.	Mens	jeg	skriver	denne	teksten	bruker	jeg	ikke	mye	tanker	
på	hvilke	taster	jeg	skal	trykke	på,	men	hvis	jeg	måtte	bruke	en	annen	type	tastatur,	ville	jeg	måtte	
tenke	på	det	også	og	ikke	bare	på	hva	jeg	skulle	skrive.		

Når	vi	snakker	om	kunnskap	er	det	mange	som	bruker	ordet	kompetanse.	Kompetanse	betyr	egentlig	
at	man	er	kvalifisert	til	å	uttale	seg	eller	til	å	ha	en	posisjon,	f.eks.	som	lege	eller	jurist,	og	ikke	bare	at	
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man	har	kunnskap	og/eller	ferdigheter.	For	designere	kan	det	være	nyttig	å	forstå	begrepet	«digital	
kompetanse»,	som	er	definert	som	å	være	i	stand	til	å	utføre	en	sett	av	spesifiserte	oppgaver	på	en	
datamaskin.	Regjeringen	skriver	at	digital	kompetanse	ikke	bare	betyr	å	kunne	bruke	IT,	men	også	å	
kunne	«stoppe	forsøk	på	svindel	via	e-post,	sikre,	beskytte	personlig	informasjon	og	hindre	spredning	
av	bilder	eller	hindre	ubevisst	spredning	av	ondsinnet	programvare.	Dette	handler	om	digital	
dømmekraft	og	kommer	ikke	ferdig	installert	når	du	kjøper	ny	pc»	(KMD	2015)	EU	ganske	mye	i	sin	
definisjon	av	digital	kompetanse:	både	kunnskaper,	ferdigheter	og	holdninger	for	å	kunne	gjøre	en	
rekke	aktiviteter:	utføre	oppgaver,	behandle	informasjon	(finne,	hente,	lagre	og	vurdere	
informasjon),	kommunisere	(samarbeid	og	kommunikasjon	med	f.eks.	offentlige	tjenester),	
produsere	digitalt	innhold	(opprette	og	redigere	digitalt	innhold	og	forstå	opphavsrett),	sikre	og		
beskytte	seg	(utstyr,	personlige	data	og	egen	helse),	og	løse	problemer	(identifisere	og	løse	dem	
v.hj.a.	IT)	(EU-kommisjonen	2019:	The	Digital	Competence	Framework	2.0).	Mange	vil	hevde	at	slike	
kunnskaper	i	dag	må	regnes	som	basiskompetanse	på	linje	med	det	å	kunne	lese	og	regne,	men	det	
finnes	ganske	mye	forskning	som	sier	at	det	er	mange	som	ikke	har	høy	digital	kompetanse.	Det	viser	
seg	at	mange	blir	lurt	av	svindlere,	mange	sjekker	ikke	om	«fake	news»	er	falske,	mange	forstår	ikke	
hvordan	de	kan	beskytte	personlige	data,	og	mange	synes	det	vanskelig	å	bruke	offentlige	digitale	
tjenester	som	egentlig	burde	kunne	brukes	av	alle	inkluderer.		

Hvis	man	ikke	har	digital	kompetanse	–	eller	kunnskaper	og	ferdigheter	for	å	bruke	et	artefakt	–	er	
artefaktet	i	praksis	ubrukelig.	Da	skifter	artefaktet	rolle	fra	å	være	et	redskap	(eller	kanskje	objektet	
for	aktiviteten)	til	å	bli	en	betingelse	for	å	utføre	aktiviteten	og,	for	den	som	ikke	får	til	å	bruke	det,	
en	hindring	for	å	gjøre	det	en	skal	gjøre	enten	det	er	å	skaffe	seg	skattekort,	betale	en	regning,	eller	
kjøpe	en	billett	til	en	togreise.	Det	er	derfor	viktig	for	designere	å	tenke	over	hva	slags	kunnskaper	og	
ferdigheter	brukerne	trenger	for	å	kunne	bruke	artefaktet	de	designer,	slik	at	det	ikke	stilles	
urealistiske	krav	til	brukerne.	I	DMB	har	man	den	fordel	at	man	kan	snakke	direkte	med	(noen	av)	
brukerne	om	hva	de	kan	og	ikke.		

Vi	kan	si	at	bruken	av	et	artefakt	bestemmes	av	den	kunnskapen	brukeren	har	(både	ferdigheter	og	
kunnskap	altså)	og	de	betingelsene	brukssituasjonen	setter	for	bruken.	Samme	artefakt	kan	oppleves	
som	et	verktøy	av	en	som	behersker	det	og	som	en	hindring	(eller	betingelse)	for	en	som	ikke	gjør	
det.	Det	er	derfor	viktig	å	vite	nok	om	hva	brukerne	kan	og	ikke	kan	til	at	vi	ikke	designer	utilsiktede	
hindringer	for	dem.	Noen	hindringer	er	designet	med	hensikt,	f.eks.	vil	ulik	tilgang	(«access»)	til	
informasjon	i	et	system	begrense	hvem	som	kan	se	hvilken	informasjon,	noe	som	er	veldig	vanlig	i	
sykehus	og	andre	organisasjoner	som	har	systemer	med	sensitiv	informasjon.	Men	vi	kan	også	
komme	i	skade	for	å	designe	hindringer	som	vi	ikke	har	ment	eller	forutsett	for	noen	av	brukerne.	
Mye	av	litteraturen	om	universell	utforming	handler	f.eks.	om	hindringer	som	vanlige	systemer	
representerer	for	folk	med	funksjonsnedsettelser	–	vi	kan	si	at	systemene	bidrar	til	deres	funksjons-
nedsettelser.	Men	også	det	å	bli	styrt	av	en	maskin	kan	oppfattes	som	en	hindring	som	gjør	at	en	
mister	kontroll	og	selvbestemmelse	over	aktiviteten.		

	

4.4.2 Redskaper og maskiner 
Jeg	har	snakket	om	bruk	som	en	integrert	del	av	en	aktivitet	der	det	inngår	et	redskap	som	et	
hjelpemiddel	til	å	utføre	en	aktivitet.	Begrepet	redskap	kommer	fra	norrønt	reiðskapr	som	betyr	
krigsutstyr.	Et	av	synonymene	til	redskap	er	verktøy,	som	er	litt	mer	spesialisert	til	å	referer	til	
redskaper	om	brukes	når	man	skal	fremstille	et	arbeidsresultat	(f.eks.	hammer,	sag,	blyant).	Enda	
mer	spesialisert	er	et	instrument,	som	er	et	spesialisert	verktøy	som	gjør	en	(vanskelig)	oppgave	
mulig,	f.eks.	skalpell,	forskalingshammer.	Spesialiserte	redskaper	er	altså	knyttet	til	spesielle	
oppgaver	og	gjør	dem	enklere	å	gjennomføre. 
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For	oss	som	designer	IT	er	det	like	relevant	å	relatere	det	vi	gjør	til	maskiner	som	til	redskaper.	En	
maskin	kan	defineres	som	en	menneskeskapt	innretning	som	kan	utføre	en	oppgave	hvis	den	tilføres	
energi.	I	kapittel	3	(som	ennå	ikke	er	ferdig	skrevet)	skriver	jeg	om	hva	som	kjennetegner	IT	–	eller	
datamaskiner	–	som	materiale,	og	da	er	nettopp	en	av	egenskapene	at	datamaskiner	utfører	
oppgaver.	Datamaskiner	er	kjennetegnet	ved	at	de	er	digitale	og	behandler	digitalt	representerte	
data	etter	bestemte	regler	(prosedyrer,	algoritmer).		

Hvis	vi	ser	på	maskiner	som	tekniske	innretninger	som	kan	overføre	eller	omforme	energi	og	dermed	
utføre	en	oppgave.	I	renessansen	identifiserte	man	seks	enkle	(fysiske)	maskiner:	skråplanet,	skruen,	
kilen,	vektstangen,	hjulet,	trinsen.	Skråplanet	er	et	plan	med	hellende	vinkel	som	gjør	at	gjenstander	
kan	sklis	eller	trilles	nedover	til	det	laveste	punktet	på	planet.	Skruen	er	laget	for	å	omdanne	en	
roterende	kraft	til	en	lineær	kraft:	man	roterer	og	skrur	skruen	slik	at	den	beveger	seg	ned	i	tre-
verket.	En	kile	er	egentlig	to	portable	skråplan	og	brukes	til	å	dele	et	objekt	eller	tvinge	to	objekter	
fra	hverandre.	Vektstangen	er	en	stang	som	kan	dreies	om	et	fast	punkt	og	der	stangens	armer	blir	
utsatt	for	krefter	som	drar	i	motsatt	retning.	Kan	brukes	til	å	løfte	med,	der	en	lang	arm	gir	mer	kraft	
til	løftet.	Et	hjul	er	sylinderformet	og	laget	for	å	dreie	rundt	en	akse	og	omdanner	dermed	en	
rotasjonsbevegelse	til	en	lineær	bevegelse.	En	trinse	er	et	hjul	med	et	spor	for	et	tau,	der	hjulet	løper	
fritt	på	en	aksel,	og	der	en	trinse	vil	halvere	kraften	som	trengs	for	å	løfte	noe	hvis	man	drar	i	tauet.	
Artefakter	som	er	direkte	avledet	av	de	enkle	maskinene,	men	som	har	få	eller	ingen	bevegelige	
deler,	kalles	ofte	verktøy,	f.eks.	saks,	øks,	stige,	spett.	Artefakter	som	er	mer	komplekse	og	har	flere	
deler	kalles	ofte	for	apparater.		

			 	

Datamaskinen	er	ikke	en	enkel	maskin,	men	vi	kan	på	liknende	vis	tenke	over	hvilke	oppgaver	det	
egentlig	er	som	datamaskiner	kan	utføre	og	bruke	dette	til	å	designe	gode	funksjoner	og	former.	
Datamaskiner	er	generelle	maskiner	i	den	forstand	at	samme	maskin	kan	gjøre	flere	forskjellige	
oppgaver	og	at	man	ofte	ikke	kan	se	på	dem	hvilke	oppgaver	de	kan	gjøre	(ikke	som	vaskemaskin,	
komfyr	ol.).	Men	i	likhet	med	andre	maskiner	kan	den	overta	oppgaver	fra	mennesker.	Det	som	
skiller	datamaskiner	fra	andre	maskiner	er	at	datamaskiner	kan	utføre	kognitive	oppgaver	og	ikke	
bare	fysiske	oppgaver:	regne,	sortere,	finne	informasjon	o.l.	og	de	kan	styre	andre	maskiner.	I	
utgangspunktet	utfører	datamaskiner	ganske	enkle	oppgaver:	de	forvandler	input	til	output,	men	de	



utkast	til	manus	med	uferdige	deler,	24/2	2020	

	 22	

kan	også	utføre	operasjoner	når	bestemte	betingelser	er	tilstede	(f.eks.	slår	en	termostat	på	ovnen	
hvis	temperaturen	i	rommet	er	under	en	bestemt,	på	forhånd	satt	verdi).	Når	datamaskiner	utfører	
operasjoner	basert	på	egne	beregninger,	sier	vi	at	de	er	autonome:	de	følger	sin	egen,	indre	
lovmessighet.	Et	enkelt	eksempel	på	en	autonom	datamaskin	er	gressklipperroboten,	som	følger	sine	
egne,	indre	valg	for	hvordan	den	klipper	plenen.		

Teknologen	(og	flyveren)	Mary	Cummings	har	beskrevet	ti	nivåer	av	automatisering	der	det	høyeste	
nivået	er	at	automatikken	bestemmer	alt	uten	å	bry	seg	om	mennesket	(slik	en	pacemaker	gjør	det)	
og	det	laveste	nivået	av	automatisering	er	at	mennesket	gjør	alt	uten	assistanse.	Mellom	der	finnes	
det	flere	nivåer	av	automatisering	knyttet	til	hvem	som	bestemmer	hva	som	skal	gjøres	og	hvilken	
rolle	informasjonen	og	valgene	automaten	kommer	opp	med	har.	Vanlige	nivåer	er	5:	der	automaten	
foreslå	alternativer	og	utfører	det	mennesket	bestemmer	(som	i	minibank),	6:	automaten	foreslår	
alternativer	og	utfører	et	av	dem	etter	en	viss	tid	(spørsmål	om	oppdatering	av	programvare),	og	7:	
automaten	velger	og	utfører	handlingen	og	informerer	mennesket	(automatisk	oppdatering	av	
programvare).	Man	kan	tenke	seg	systemer	der	det	vanligste	alternativet	er	høyt	nivå	av	
automatisering	(f.eks.	temperatur-styring	i	et	hus),	men	der	det	også	er	mulig	å	overstyre	
automatikken	ved	behov	(f.eks.	sette	høyere	temperatur	eller	forsinke	nattstilling).		

1	 helt	manuelt,	ingen	assistanse,	mennesket	tar	alle	beslutninger	

2	 datamaskinen	tilbyr	fullstendig	sett	med	beslutnings-alternativer	

3	 datamaskinen	velger	ut	beslutnings-alternativer	

4	 datamaskinen	foreslår	et	beslutnings-alternativ	

5	 datamaskinen	utfører	det	foreslåtte	beslutnings-alternativer	hvis	godkjent		

6	 datamaskinen	tillater	mennesket	veto	for	en	begrenset	periode	før	utføring	

7	 datamaskinen	utfører	automatisk	og	informerer	mennesket	

8	 datamaskinen	utfører	automatisk,	informerer	mennesket	bare	hvis	etterspurt	

9	 datamaskinen	utfører	automatisk,	informerer	mennesket	bare	hvis	pre-programmert	

10	 datamaskinen	bestemmer	alt,	uten	menneskelig	innblanding,	ignorerer	mennesket	

	

Og	da	kommer	vi	til	et	av	problemene	med	digitale	løsninger:	de	er	enten	på	eller	av	siden	digitale	
representasjoner	abstraherer	fra	vår	analoge	virkelighet.	En	flaskeautomat	er	laget	for	å	gjenkjenne	
pantesymbolet	og	oversette	det	til	et	gitt	pengebeløp.	En	flaske	har	pant	eller	ikke	pant,	ikke	noe	
mellomting.	Ofte	må	designere	og	programmerere	innføre	et	slikt	strikt	skille	i	situasjoner	der	en	ofte	
bruker	skjønn	og	opererer	med	en	gråsone.	Juristen	Jon	Bing	brukte	som	eksempel	en	situasjon	der	
en	som	avtjente	verneplikten	ønsket	å	avslutte	den	litt	før	tiden.	En	automatisk	beslutning	ville	
programmert	et	antall	dager	man	kan	slippe	f.eks.	med	en	sykemelding	eller	annen	god	grunn,	mens	
et	menneske	kanskje	vil	kunne	se	an	situasjonen	og	ta	flere	hensyn	i	betraktning.	Hvor	lenge	før	kan	
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man	reise	hjem?	Hva	hvis	du	har	en	syk	slektning	–	kan	du	reise	hjem	litt	tidligere	da?	Hva	om	det	er	
mange	helligdager	i	den	perioden	som	står	igjen?	Bings	poeng	var	at	om	ingen	har	tatt	en	beslutning	
om	hvor	mange	dager	man	må	avtjene	verneplikt	for	å	få	den	godkjent,	må	programmereren	ta	en	
beslutning	basert	på	sitt	skjønn	–	og	det	er	dette	som	blir	implementert	i	systemet.		

	

4.4.3 Læring og avlæring 
Her	skal	det	komme	tekst	tilsvarende	innholdet	i	artikkelen	til	Bratteteig	og	Verne	2016	

	

4.5 Mer om bruk  
Oppgaver	

Litteratur	

 

	


