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KAPITTEL 9.  AVSLUTNING: Å DESIGNE FOR BRUK 
 

I det store bildet er design bare en liten del av «livet» til et artefakt, og det er hvordan det blir brukt 

som bestemmer artefaktets «livslengde» og om det er vellykket eller ikke. Bruken av designresultatet 

er derfor alfa og omega for designere. Som arbeidsprosess foregår design i en større sosial og 

kulturell kontekst, og denne konteksten omfatter også brukskonteksten, dvs. at designere alltid vil 

være en del av samfunnet rundt seg, med den sosiokulturelle forståelsen og fantasien som eksisterer 

her og nå. Likevel er det stor forskjell på perspektivene og logikken hos designere og ikke-designere, 

noe som gjør at det å levere fra seg et artefakt til de som skal bruke det (eller for salg) inneholder en 

uforutsigbarhet både om og hvordan artefaktet tas i bruk. Å samarbeide med brukere om design før 

artefaktet ferdigstilles gjør at dette spenningsmomentet blir litt mindre: vi det litt mer om hva som er 

brukbart for dem. Og – ikke minst – brukerne får et artefakt som er bedre tilpasset dem og deres 

behov, og de slipper å måtte bruke verktøy og systemer som ikke egentlig støtter dem i det de gjør.  

Hvis vi forstår bedre hva design og bruk handler om, er det enklere å forstå hvordan disse prosessene 

påvirker hverandre. Det er også enklere å planlegge og gjennomføre design for, med og av brukere 

når vi har både teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan det kan gjøres.  

 

9.1 Begreper for å tenke om «design for, med og av brukere» 
I denne boken har jeg foreslått noen begreper som kan brukes til å forstå, beskrive og planlegge 

design for, med og av brukere. Her, på slutten av boken, kan vi bruke begrepene til å reflektere over 

erfaringer med DMB i praksis og lære av dem.  

Vi definerer design som å gi materiell form til en ide. Det å formgi ideer er et forhold (relasjon) 

mellom ideer og materialer som er litt forskjellig for hver enkelt designer og avhenger av hva den 

enkelte designer har lært seg eller erfart, sett eller tenkt. Forskjellige designeres erfaring og 

kunnskap påvirker også hvilke ideer vi utvikler og hvilke materialer vi anser som mulige å bruke. I 

tillegg vil ideene og materialene påvirke hverandre gjensidig, både som muligheter og begrensninger: 

materialenes egenskaper gjør at de egner seg bedre til noen ting enn andre. Designarbeidet er også 

påvirket av designoppdraget. Det er derfor viktig for designeren å være klar over rammene som 

settes for designarbeidet før og underveis i designprosessen, og å kunne stille spørsmålstegn ved 

dem om de virker uhensiktsmessige. 

Viktige begreper for å forstå design beskriver hvordan designere får ideer, hva slags ideer de får, 

hvilke materialer som er mulig å bruke, og hva som karakteriserer disse. Jeg har foreslått begrepene 

«konsept» og «form-konsept» for å snakke om (det ofte litt abstrakte) målet designere ønsker å 

oppnå og som vi «navigerer» etter i design-arbeidet. Begrepet konsept refererer til en ide, bilde, 

metafor, verdi, eller begrep som kan fungere som et mål for designprosessen. Noen definerer 

konsept som en ide som kan knyttes til en plan eller fremgangsmåte, men eksemplet jeg har brukt: 

Operahusets åpenhet mot byen og mot sjøen, er et mål å evaluere mot og ikke en plan. «Åpenhet» 

er et abstrakt begrep, en verdi eller følelse som designresultatet skal realisere. Form-konsept er, på 

liknende vis, et begrep som gir designeren noe å velge og evaluere former i forhold til. I tillegg 

foreslår jeg begrepene «visjon» og «målbilde» for å snakke om konkrete løsninger eller deler av en 

løsning som vi kan se for oss – altså noe mer konkret og resultatnært enn konsept og form-konsept. I 

noen designprosesser brukes visjon og målbilde i stedet for konsept og form-konsept. 
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Designprosessen starter med et nesten uendelig mulighetsrom, og en viktig aktivitet gjennom hele 

prosessen er å avgrense og ramme inn designoppdraget (og -arbeidet). Hvordan kan oppdraget 

tolkes? Hva skal med og ikke? Hvem har interesser i designresultatet? Hvilke brukere må involveres? 

Underveis i designarbeidet gjør vi designeksperimenter, der vi prøver oss fram i små (og store) skritt 

for å se om dette skrittet samsvarer med konseptet og/eller fører oss nærmere visjonen. For hvert 

skritt lukkes noen designmuligheter og noen nye åpnes. Ofte er det ikke mulig å overskue alle de nye 

mulighetene før vi har tatt et skritt (på ordentlig eller som en prøve): først når vi ser hva skrittet eller 

valget fører til, kan vi overskue hvilke muligheter som lukkes og hvilke som åpnes. Design kan derfor 

ses som en valg-prosess som i hovedsak går ut på å velge bort muligheter. Fordi designere ofte ikke 

overskuer konsekvensene av valgene, er vi opptatt av å prøve ut så mye som mulig før vi bestemmer 

oss, og vi forsøker å utsette viktige valg (dvs. valg som lukker mange muligheter) så lenge som mulig, 

til vi har forstått så mye som mulig av konsekvensene av valgene for designprosessen og -resultatet.  

Vi definerer bruk som en del av en målrettet aktivitet, og bruken er selv målrettet: vi bruker en kniv 

for å kutte grønnsaker som en del av det å lage middag. Bruk dreier seg om den delen av en aktivitet 

der verktøy eller instrumenter er viktige for å utføre aktiviteten eller for å utføre den på en bestemt 

måte, dvs. at verktøyene muliggjør aktiviteten (hvordan man gjør ting). Verktøy kan derfor også ses 

som en betingelse eller forutsetning for hva som er mulig å gjøre. Det er et ordtak som sier at «for en 

hammer ser alt ut som spiker» -- en hammer gjør det mulig å slå i spiker, men ikke å skru i en skrue. 

Noen verktøy definerer aktiviteten (f.eks. ski, sykkel), mens andre tilbyr en måte å gjøre den på (en 

saks tilbyr en måte å kutte papir, men papir kan også kuttes med en kniv). Bruk kan også handle om å 

endre et digitalt objekt, f.eks. en rapport eller database. Da vil bruken inkludere et digitalt verktøy 

som gjør det mulig å endre det digitale objektet.  

Når vi bruker artefakter handler vi i verden og påvirker den, og verden svarer med tilbakemeldinger 

på handlingene vi gjør. Vi trykker på en lysbryter og lyset kommer på. Designere designer både det 

lysbryteren gjør – dens funksjon: gi lys, og hvordan lysbryteren formidler denne funksjonen til 

brukeren – dens form: en gjenkjennelig lysbryter, med en form som kommuniserer til brukeren 

hvordan den kan opereres. DMB fokuserer på at funksjonen må forankres i brukernes virkelighet: hva 

er det de har bruk for at artefaktet skal gjøre – og hvordan? Hvilke funksjoner har de bruk for? 

Hvordan inngår funksjonene i deres hverdagslige praksis? For at brukerne skal ha mulighet til å 

foreslå og beskrive hvilke funksjoner artefaktet skal ha, må de forstå hva som er mulig å få: de må 

lære nok om teknologien til å utvikle sin egen tekniske fantasi. Det er viktig å ha med brukerne i 

designprosessen for å designe nyttige funksjoner og former som kommuniserer funksjonene. Hvilke 

former passer i brukernes virkelighet? Hva passer inn? Hva kan de fra før som vi kan forutsette (her 

er det ofte forskjell på hva designerne tror at brukerne kan og hva kan de faktisk kan). Her har DMB 

sin styrke. Innenfor HCI brukes begrepet «tilbydelighet» («affordances») for å snakke om hvordan 

formgivingen i et artefakt tilbyr brukeren å brukes på bestemte måter, dvs. tilbyr hvordan artefaktet 

kan inngå i en handling: en stol tilbyr å sittes på, en knapp tilbyr å trykkes på.  

Interaksjonsdesign handler om formgiving av inter-aksjonen – mellom-handlingene – for en bruker 

og et artefakt innenfor en aktivitet. Et viktig aspekt av design er å formgi hvordan tilbakemeldingene 

fra artefaktet skal være slik at brukeren forstår hva artefaktet gjør og har gjort, dvs. de operasjonene 

det utfører. For brukeren er handlingen rettet mot verden, f.eks. vil en hammer brukes til å slå i en 

spiker som en del av å snekre et hus. Brukerne vil justerer bruken av hammeren når de kan se hva 

som skjer ved hvert hammerslag, og de kan stoppe når spikeren er slått inn. Slike tilbakemeldinger er 

viktig i digitale artefakter også. Hva slags respons er informativ for brukeren? Hvordan svarer denne 

delen av verden (det digitale artefaktet) på brukerens handlinger? For å designe gode og forståelige 

svar må designerne forstå brukerne og deres handlinger. I interaksjonsdesign er vi opptatt av hvilke 
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interaksjonsmekanismer som står til rådighet for designerne. Hva gjør artefaktet og hva gjør 

mennesket? Hvordan er hendelsesforløpet? Hvordan skifter de på og svarer på hverandres 

operasjoner? Hvordan gir de tilbakemeldinger til hverandre? Hva av handlingene på hver side av 

interaksjonen er synlige for den andre parten? Med mekanisme tenker vi på hva artefaktet gjør ikke 

bare hvilken form det har, f.eks. kan mobilen automatisk logge seg på nett i nærheten og vise hvilket, 

og mobilskjermen kan vise signalstyrke på med et symbol: begge deler representerer at mobilen gjør 

noe uten eksplisitt kommando og viser resultatet til bruker. Eksempler på mekanismer er en lås eller 

et apparat (f.eks. en brusautomat), eller at en varmereguleringsmekanisme for mennesker er å 

svette. Interaksjonsmekanismer inkluderer også form, f.eks. at brusautomaten har vindu så du ser 

brusen eller at låsen er designet slik at det ikke går an å stikke inn nøkkelen feil vei.  

Interaksjonsdesign handler altså om å bestemme hva artefaktet skal gjøre, hvordan, og hvordan 

mennesket (brukeren) skal få artefaktet til å gjøre ting og forstå hva det gjør. Både det artefaktet gjør 

og det mennesket gjør må gis form, i tillegg til at artefaktet må gi mennesket signaler om hva det kan 

oppfatte av menneskets handlinger og hva det gjør (tilbakemeldinger). I dag kan digitale artefakter 

signalisere til mange av sansene våre og brukes av flere deler av kroppen enn øyet og fingrene. Form 

og formgiving må ta hensyn til alle sansene (nesten) og til at vi interagerer med artefakter og 

systemer ved å bevege kroppen. Med autonome artefakter og systemer som gjør ting basert på egne 

beregninger, uten eksplisitt beskjed fra en bruker, kan vi si at interaksjonsdesign også må ta hensyn 

til at vi av og til ikke vet at vi interagerer og dermed har liten mulighet for kontroll over teknologien. 

Interaksjonsdesign handler derfor også om de signalene som vi ikke kan sanse (infrarød, bølger osv.) 

 

9.2 Metoder for å praktisere «design for, med og av brukere» 
Design for, med og av brukere legger vekt på at brukerne skal delta så mye som mulig i å utforme 

artefakter de senere selv skal ta i bruk. Idealet er at brukerne skal kunne si sin mening og kunne være 

med på å ta designbeslutninger i hele designprosessen, i alle designaktivitetene. Det betyr ikke at 

brukerne skal bestemme alt, men at design ses som et flerfaglig samarbeid der brukerne er eksperter 

på bruksaspekter, mens designere kan designaspekter og teknologi best. Gjensidig læring og respekt i 

teamet blir viktig for å komme fram til løsninger som er både bruks- og design-messig gode. Ofte 

krever dette forhandlinger og diskusjoner om muligheter og begrensninger, der ulike syn kommer til 

uttrykk og blir utforsket. DMB handler derfor mye om å organisere arbeidet slik at alles kompetanse 

kan bidra og bygge kompetanse i teamet. DMB bruker ulike metoder, teknikker og verktøy for at også 

ikke-designere skal kunne designe og at også ikke-brukere (designerne f.eks.) skal kunne forstå bruk 

og brukskontekst. Som jeg startet dette kapitlet med: bruk er alfa og omega for design, derfor er det 

å integrere kunnskap om bruk i designarbeidet veldig viktig. <MER HER> 

 

9.3 Samspillet design-bruk 
Design og bruk er to ulike typer prosesser, bundet sammen gjennom et artefakt: design resulterer i et 

artefakt som brukes og bruken av et artefakt gir ideer til forbedringer og nye artefakter. I den større 

sosiale og kulturelle konteksten som omgir bruk og design vil nye artefakter føre til nye bruksmønstre 

og åpne for nye designideer. For noen tiår siden var alle telefoner tilkoblet strøm med en ledning, de 

var «lenket til veggen» et bestemt sted. Med mobiltelefonen kunne telefonbruken endre seg, noe 

som også endret mobilteknologien. Design påvirker bruk og bruk påvirker design. Ofte ser vi ikke 

effektene av tekniske løsninger før etter litt tid – og da kan det være vanskelig å gå tilbake eller «av-

oppfinne» en løsning med uheldige effekter. Det er derfor om å gjøre å ha med mange perspektiver 

og stemmer i designarbeidet, før designresultatet er helt bestemt. <MER HER> 
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