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FORORD (nesten ferdig manus utkast 15/1 2020) 

 

Helt siden studiedagene har jeg vært opptatt av «design for, med og av brukere», og med denne 

boken har jeg forsøkt å skrive den læreboken jeg har ønsket meg. Målet har vært å skrive en lærebok 

med utgangspunkt i den norske tradisjonen for design av IT, der brukere inviteres med og gis 

mulighet for å være med på å bestemme i designprosesser.  

Boken er skrevet for design-studenter på høyskole- og universitets-nivå og er tenkt å være en 

lærebok om design for, med, og av brukere. «Design for, med og av brukere» er en tilnærming mer 

enn en metode, noe som gjør det viktig å snakke om verdier og tilnærminger som gjør det mulig å la 

brukere få reell innflytelse i design.  

 

Oversikt over boken 

Boken handler om design for, med og av brukere dvs. om hvordan framtidige brukere av et system 

eller ting kan få innflytelse i design-prosessen, slik at de medvirker til resultatet av design-arbeidet. 

Boken baserer seg på en nesten 50 år lang norsk tradisjon med brukermedvirkning i design av 

endringsprosesser som omfatter både tekniske og organisatoriske endringer. Den norske tradisjonen 

med brukermedvirkning i arbeidslivet er forankret i lovverket og åpner derfor for mer innflytelse på 

design enn det som er vanlig i produkt- og tjeneste-design. I Norge bruker vi vanligvis uttrykket 

«brukermedvirkning i design» når vi skal snakke om «design for, med og av brukere», alternativt sier 

vi bruker-deltakelse eller bruker-involvering. Poenget er uansett at de som skal bruke det som 

designes – de fremtidige brukerne – skal få sjansen til å være med på å bestemme hva som skal 

designes, både hva det skal gjøre og hvilken form det skal ha.  

Som fagfelt hører brukermedvirkning i design inn under det brede fagområdet «menneske-maskin-

interaksjon» («Human-Computer Interaction» forkortet HCI), som er den internasjonale betegnelsen 

på den menneske-orienterte delen av informatikk-faget. Siden jeg er informatiker av utdanning, er 

det først og fremst design av IT (digitale systemer, tjenester og ting) denne boken fokuserer på. Selv 

om boken først og fremst er rettet mot design av IT, vil teoriene og metodene for design og bruker-

medvirkning i design også kunne være nyttige for andre design-fag, spesielt interaksjons- og tjeneste-

design.  

Boken presenterer hva som kjennetegner design for, med og av brukere som tilnærming til design. 

Den første delen av boken (kapittel 1-5) legger vekt på å gi en begrepsmessig forståelse for denne 

tilnærmingen: hva er «design for, med og av brukere» og hvordan kan vi forstå og beskrive hva som 

inngår i denne design-tilnærmingen? Her er målet at det skal bli enklere å beskrive og evaluere slike 

prosesser. Hva er egentlig design og bruk? Hva menes med at brukere medvirker, og hva er det de 

medvirker i og til? Jeg baserer meg på litteratur om design, bruk og brukermedvirkning slik at leserne 

kan bli kjent med litteratur og forskning om disse temaene. Målet er at bokens teori og begreper om 

design for, med og av brukere» skal være umiddelbart nyttige, men også varige slik at leserne kan 

forstå nye trender og bruke nye metoder. Denne første delen av boken bidrar til å kunne tenke 

klarere rundt brukermedvirkning i design. 

Den andre delen av boken handler om hvordan man kan gå fram for å gjøre design for, med og av 

brukere (kapittel 5-8). Hvordan legger vi opp design-prosessen når brukere skal være med-designere? 

Hvilke aktiviteter inngår og hvordan går vi fram? Også her relaterer boken seg til forskningslitteratur, 

men fokus er på hva man gjør i praksis. Tanken er å beskrive hvordan man kan gå fram uten å binde 
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leserne til en bestemt teknikk eller metode, men i stedet gjøre dem kjent med prinsippene bak 

metoder og teknikker som er vanlig å bruke i denne design-tilnærmingen (derfor har kapittel 5 både 

teoretisk og praktisk innhold). Mange av metodene baserer seg på kjente prinsipper i design, 

pedagogikk, psykologi o.l. Når prinsippene er forstått er det enklere å skulle inkludere nye metoder 

og å tilpasse metoder og teknikker til den aktuelle design-prosessen.  

 

Teori og praksis 
Målet med boken er at leseren får et grunnlag for å forstå hva design for, med og av brukere går ut 

på og kan planlegge, gjennomføre og evaluere en slik designprosess. Jeg har tenkt boken som en 

lærebok for et kurs som gir en teoretisk og praktisk innføring i dette. Teori og begreper er viktig for å 

kunne tenke om faget og forstå hva design, bruk og brukerdeltakelse i design handler om. Hva er 

egentlig design? Hva er det som gjør en designer god? Og hva er bruk egentlig? Tenker vi gjennom 

hva begrepene betyr er det enklere å forstå hvorfor ting er som de er – og hvordan de kunne vært 

annerledes. Men design for, med og av brukere er også en praksis som man må øve seg på for å bli 

god. Hvordan foregår et godt intervju? Hva gjør en intervjuer god? Hva skal man se etter når man 

observerer? Hvordan får man gode ideer? Å erfare samspillet mellom de abstrakte begrepene og de 

konkrete handlingene i designprosessen beriker begge.   

Man får mest ut av boken hvis man samtidig gjennomfører et design-prosjekt med brukere slik at 

man forstår hvordan begreper og teorier kan hjelpe en med å planlegge, gjennomføre og evaluere 

design-prosessen og de enkelte aktivitetene i den og at man erfarer hvordan man må tilpasse 

metoder og teknikker til den konkrete situasjonen. Å gjennomføre en designprosess med brukere 

samtidig som man leser kan gi erfaringer om faget som gjør begreper og teorier enklere å forstå 

samtidig som det å forstå teorien bak kan gjøre praktiske metoder enklere å bruke og tilpasse til ens 

eget prosjekt. Boken er også mulig å lese som en introduksjon til fagfeltet design for, med og av 

brukere, til temaene som tas opp i faget, og til metoder og teknikker for brukermedvirkning i design. 

Hvert kapittel avsluttes med forslag til aktiviteter som skal hjelpe designere med erfaring og tanker 

om det å gjennomføre gode design-prosesser med brukere for å designe gode systemer og ting.  

Teori kan defineres som antakelser om virkeligheten som brukes til å forklare hvordan ting henger 

sammen. En teori kan gi oss en bedre forståelse av et fenomen. Ofte uttrykker vi teorier i fagtermer 

eller begreper for å snakke presist om fenomenet: et begrep er et ord vi bruker for å snakke om et 

virkelig (f.eks. en kopp) eller tenkt fenomen (f.eks. et spøkelse) som kan defineres som forskjellig fra 

andre fenomener (f.eks. er en kopp noe annet enn et glass eller en vase selv om den kan brukes på 

samme måte). En teori om design kan si oss mer presist om hva som er viktig i designarbeidet og hva 

designere må kunne. Å diskutere hva begrepet deltakelse betyr kan gjøre det enklere å skille mellom 

det å ha innflytelse og det å bare kunne uttrykke sin mening. Å ha tenkt over hva begrepet bruk betyr 

kan gjøre det lettere å vite hva man skal undersøke når man skal studere bruk. I denne boken tar jeg 

opp begreper jeg mener gir bedre forståelse for hva og hvordan design for, med og av brukere kan og 

bør foregå: begrepene skal gi leserne et grunnlag for å tilpasse metoder og teknikker til sin situasjon.  

Det sies at filosofen Kant skal ha sagt at «teori uten praksis er tom, praksis uten teori er blind». Jeg 

tror det er riktig og har lagt vekt på at design for, med, og av brukere handler om å forstå og å utføre 

design med en spesiell tilnærming. Mange begreper, som samarbeide, delta, lytte, tilrettelegge, ser 

fine og enkle ut, men kan vise seg å ikke være så enkle i praksis. Det betyr at man må øve seg. Man 

må f.eks. øve seg på å intervjue slik at man ikke stiller ledende spørsmål og slik at man virkelig lytter 

til svarene man får og kan stille oppfølgingsspørsmål. Man må øve seg på både å gi og få makt til å 

bestemme i design: begge deler kan være vanskelig. Skal jeg som designer la en bruker som ikke kan 
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noe om design få bestemme hvordan løsningen skal se ut? Skal jeg som bruker ta design-beslutninger 

selv om jeg ikke vet nok om konsekvensene av dem? Hva kan være bra med å gjøre det sånn? Og når 

er det ikke bra? Det er enklere å forstå abstrakte begreper og teorier om brukermedvirkning i design 

når man har erfaring fra en slik prosess – og det er enklere å planlegge og gjennomføre en slik 

prosess om man har noen begreper og teorier for å snakke om den. Det har vært mitt mål å lage en 

bok som kan støtte utvikling av både teori og praksis i design for, med, og av brukere.  

 

Takk til alle som har bidratt til boken 

Det er mange som skal ha takk for direkte og indirekte bidrag til denne boken. Først og fremst må jeg 

takke han som fikk meg interessert i «design for, med, og av brukere»: Kristen Nygaard. Kristen var 

en kreativ teknolog som også var opptatt av konsekvensene av teknologien, og mente at om vi 

samarbeidet med brukere om å designe for og med dem, ville løsningene bli bedre på alle måter.  

Kolleger i Design-gruppa på Ifi …  

Gruppelærere og studenter i in1060 / inf1510 og in5500 / inf5200 ... 

En viktig inspirasjonskilde er d.school på Stanford … Terry Winograd … 

Tittelen …  

Universitetsforlaget & redaktør Eli V 
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