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Problemets omfang

Introduksjonen til problemet har jeg fått fra HR-seksjonen til Politidirektoratet. I møte med seksjonen den 
7.januar ble det presentert at det hvert år blir uteksaminert rundt 400 personer fra Politihøgskolen. 
Politiet opplever at en stor andel av disse søker på alle ledige stillinger som lyses ut i politiet, og dette 
fører til en stor arbeidsmengde for distriktene. De estimerte at politiet i snitt bruker rundt 114 timer per 
rekruttering. HR-seksjonen ser også at flere søker seg til jobber i mer rurale strøk av Norge for å få 
arbeidserfaring, og stille sterkere

til neste runde med rekruttering. De påpeker også at de tror det er lokale variasjoner i hvordan 
rekrutteringsprosessen utføres i de ulike distriktene.

Problemet går igjen i flere saker i media. NRK publiserte i 2021 en artikkel om 26 år gamle Mikkel som 
ble uteksaminert fra Politihøgskolen i 2019. Han forteller at han etter flere vikariater og nær 100 
jobbsøknader ikke har fått fast stilling i politiet. Grunnet alle avslagene valgte han å studere paramedisin 
i Bergen. Tall fra 2021 viser at 87,2 prosent av de uteksaminerte fra Politihøgskolen samme vår hadde 
fått politijobb, men kun 3,2 prosent av disse har fast stilling (Ranheim 2021). Problemet påvirker ikke 
bare jobbsøkerne. I 2019 utlyste politiet i Sør-Øst et vikariat og en fulltidsstilling i Rjukan, totalt fikk 
stillingene 312 søkere. Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund mener situasjonen i Rjukan ikke er 
overraskende, og Politiets Fellesforbund er under oppfatning av at politidistriktene ikke har økonomi til å 
bemanne i tråd med politireformen og politistudenter uteksamineres til arbeidsledighet (Aarnes og 
Hansen 2020).

Politireformen fra 2016 førte til store endringer i politietaten. Antall politidistrikt ble mer enn halvert, og de 
tidligere 27 politidistriktene ble slått sammen til 12 distrikter. Rune Glomseth fra Politihøgskolen påpeker 
at politireformen har ført til at Politiet i Norge har blitt mer sentralisert og standardisert. Det er større 
geografiske avstander innad i de distriktene og topplederne har fått flere ansatte å lede (Stranden 2020). 
Tidligere sjef i Kripos, Ketil Haukaas mener at forskjellene øker i de ulike politidistriktene, spesielt når det 
gjelder organisering av oppgaver (Stranden 2020).

Jeg har fått tilgang til en undersøkelse gjort i Vest-politidistrikt i 2019 i forbindelse med en 
masserekrutteringsprosess. Undersøkelsen hadde 145 respondenter, 42% prosent var allerede ansatt i 
Vest politidistrikt da de søkte, og 58% var ikke ansatt i Vest politidistrikt. Undersøkelsen tar for seg 
opplevelsen av prosessen og intervjuet. I undersøkelsen kom det frem at 50% stilte seg svært uenig til 
uenig i at intervjuerne fremsto interesserte i søkerens kompetanse, og 52% var uenig til svært uenig i at 
de fikk muligheten til å belyse egen kompetanse. Videre var 41% svært uenig til uenig i at de forsto hva 
som lå til grunn for sin rangering etter rekrutteringsprosessen. På den andre siden var 78% enig til svært 
enig i at tiden det tok fra intervju til tilbakemelding var svært tilfredsstillende, og 63% var enig til svært 
enig i at intervjuerne fremsto som kompetente og profesjonelle.

Hvordan ser fremtidens politi ut?

Rapporten “Politiet mot 2025” er en virksomhetsstrategi for Politi- og lensmannsetaten, og strategien tar 
for seg områder politiet skal utvikle seg mot i årene frem til 2025. To av de

strategiske temaene som jeg finner relevant for min oppgave er “tilgjengelige polititjenester med høy 
kvalitet” og “et moderne og kompetent politi”. Visjonen for 2025 er at politiet har høy innsatsevne og er 
synlige i samfunnet. Politiet skal ha tjenester av høy kvalitet, og fremstå som ett politi i møte med 
innbyggere og gjennom digitale tjenester. Politiet skal være moderne og kompetent gjennom å utnytte 
kompetanse og teknologi, samt å være fleksible og ha evne til læring og utvikling. Et av delmålene er 
også å utvikle fellesløsninger og effektive prosesser innad i Politiet (Politidirektoratet).

Rekruttering og rekrutteringsmetoder

Rekruttering handler i korte trekk om det en virksomhet gjør for å knytte nye medarbeidere til seg. En 
rekrutteringsprosess omfatter hele prosessen som foregår, fra behovet for ny arbeidskraft eller 
kompetanse oppstår, til en medarbeider er på plass i virksomheten (SNL 2021). Det er viktig å rekruttere 
med et langsiktig perspektiv, for å sørge for at bedriften utvikler seg i riktig retning. Derfor er det lurt å 
lage en rekrutteringsstrategi som tar for seg hvilken kompetanse som trengs for å nå bedriftens mål, og 
hvordan man skal skaffe seg denne kompetansen. Dette kan for eksempel være en medarbeiderplan 
som skaper forutsetninger for å finne riktige medarbeidere på lang sikt og sikrer riktig kompetanse 
(Academic Work 2022).

Firmaet Future of Talent Institute ser på teknologisk utvikling og trender knyttet til rekruttering. De peker 
på mange endringer i måten vi bedriver rekruttering på, blant annet tror firmaet at kunstig intelligens 
kommer til å overta store deler av rekrutteringsprosessen. Dette vil føre til at større deler av prosessen 
automatiseres, noe som frigjør tid for ansatte med ansvar for rekruttering. Ved å ta i bruk kunstig 
intelligens vil prosessen bli mer objektiv for kandidater, og de vil raskere kunne få tilbakemelding på 
intervjuer (Iversen 2021). Rapporten “Globale Rekrutteringstrender 2018” publisert av Linkedin Talent 
Solutions tar for seg trender som kan gjøre upersonlig rekruttering til en mer menneskelig og strategisk 
prosess. Den første trenden er mangfold da mangfoldige team er mer produktive, innovative og 
engasjerte. Trend nummer to er overgangen fra intervju til andre rekrutteringsmetoder. Eksempler er 
online evaluering og tester som måler egenskaper, og kan gi et mer helhetlig bilde av en kandidat tidlig i 
prosessen. En annen metode er at virksomheten betaler kandidater for å gjøre reelt arbeid slik at de kan 
observere kandidatens ferdigheter. Bruk av virtuell virkelighet (VR) for å teste kandidaten i simulerte 
situasjoner og arbeid kan også bli brukt for å teste kandidatens ferdigheter. Videre tar trend nummer tre 
for seg bruk av datainnsamling for å forstå årsaker til gap i ferdigheter, hvorfor ansatte slutter og 
eventuelle utfordringer (Skulstad 2018).
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Assessment-senter er en annen metode for rekruttering, og bruker øvelser designet for å simulere 
situasjoner som man mest sannsynlig kommer til å oppleve i en jobbrolle. Hvordan jobbsøkeren 
håndterer og opptrer i situasjonen vil brukes som en indikator for hvor søkeren vil fungere i rollen. 
Eksempler på øvelser som blir benyttet i et assessment-senter er “in- basket” tester, tekstanalyser, 
gruppesamtaler og rollespill (Edenborough 2005). En annen populær metode for rekruttering er 
strukturert intervju. Strukturerte intervju kan variere i form, men målet er i de fleste tilfeller å kartlegge 
atferd og kompetanse. Kartlegging av kompetanse er viktig for å finne ut om en kandidat vil gjøre en 
bedre og mer effektiv jobb enn en annen kandidat. Intervju kan skje i gruppe, med et panel eller 
individuelt (Edenborough 2005).

Rekruttering i politiet

Jeg har fått tilgang til politiet sin rekrutteringsveileder for politi- og lensmannsetaten. Veilederen tar for 
seg rekrutteringsprosessen i politiet, og hvordan den skal gjennomføres. Som tidligere nevnt er denne 
prosessen delt inn i fem steg: behovsvurdering/jobbanalyse, utlysning, seleksjon, ansettelse og 
introduksjon. Behovet for å rekruttere i politiet kan oppstå på forskjellige måter, en medarbeider skal 
slutte, man skal utvide en enhet eller noen går ut i permisjon. Ifølge rekrutteringsveilederen skal man 
først gjøre en helhetlig vurdering av egen enhet før man sette i gang en rekrutteringsprosess. Hvis en 
rekrutteringsprosess er nødvendig, vil det videre bli gjort en jobbanalyse. Jobbanalysen har som hensikt 
å identifisere stillingens oppgaver, rammer og mål, og hvilken formell kompetanse og egenskaper som 
kreves for å fylle stillingen. Vurderingen av mulige kandidater vil bli gjort opp mot jobbanalysen. 
Jobbanalysen vil også legge til grunn for hvilke metoder som vil bli brukt i rekrutteringsprosessen for å 
måle kompetanse. Rekrutteringsveilederen trekker frem strukturerte intervjuer, personlighetstester, 
evnetester og arbeidsprøver som noen av de beste metodene. Den mest brukte metoden er en 
kombinasjon av strukturert intervju og sjekk av referanser.

Videre vil det bli utarbeidet en stillingsutlysning. Her påpeker rekrutteringsveilederen at det er viktig å 
være bevisst på hvilken søkermasse man treffer med kunngjøringsteksten. En stillingsutlysning skal alltid 
publiseres på politiets intranett og hjemmeside, dette er begrunnet i statsansatteloven § 4. 
Seleksjonsprosessen vil bli startet med å utarbeide en søkerliste, og det søknadene vil bli behandlet. Når 
det er avklart hvilke kandidater som kommer til intervju vil en liste bli sendt til et ansettelsesråd. Rådet 
har mulighet til å be om at andre kandidater også kalles inn til intervju. Etter intervju og andre metoder for 
utvelging er gjennomført vil nærmeste leder avgi en innstilling basert på vurderingene. Denne 
innstillingen vil bli sendt til ansettelsesrådet, som har som oppgave å sikre at den best

kvalifiserte søkeren blir vurdert til stillingen. Dette er i henhold til kvalifikasjonsprinsippet. Kandidatene 
som ikke blir ansatt skal få en tilbakemelding hvem som ble ansatt og utfallet av prosessen. Den siste 
delen av rekrutteringsprosessen er introduksjon inn i den nye stillingen. Her anbefaler 
rekrutteringsveilederen at det utpekes en fadder som kan ta spesielt ansvar for den nyansatte.
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Introduksjon I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for prosessen i mitt 

prosjekt, fra problemstilling til ferdig løsning. Temaet for 

oppgaven er rekruttering i politiet, og problemstillingen jeg 

har tatt utgangspunkt i er: 

Hvordan kan tjenestedesign effektivisere rekruttering i politiet?

Målet for oppgaven er å skape en velfungerende tjeneste som 

forbedrer og effektiviserer rekrutteringsprosessen i politiet. 
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Oppgavens struktur

Metodikk
Oppgaven baserer seg på design thinking metodikk. Design thinking er 

en metode for problemløsning hvor man setter brukeren i fokus. Målet 

med design thinking er å utvikle bedre brukeropplevelser av tjenester, 

produkter og opplevelser (Stickdorn og Schneider 2019). 

Designprosessmodellen jeg har benyttet er the British Design Council 

sin Double Diamond modell (figur 1).Modellen er bygget opp av to 

diamanter, som igjen deles opp i fire faser. De fire fasene er: utforske, 

definere, utvikle og lever (British Design Council 2022). 

Oppgaven er strukturert etter de fire fasene i modellen. Prosessen 

består av mange iterasjoner, og det kan være nødvendig å ta et steg 

tilbake til i løpet av prosessen (Stickdorn og Schneider 2019, 126). 

Spesielt utforsk-fasen vil fortsette kontinuerlig gjennom prosjektet. 

Jeg har plassert en forenklet versjon av double diamond modellen i 

høyre hjørne gjennom oppgaven for å visualisere hvor i prosessen man 

befinner seg. 

Introduksjon

Figur 1 (British Design Council 2022). 
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Planlegging
Intro

Planlegging av prosjektet
For å sørge for fremdrift i prosjektet planla jeg prosessen i forkant, delt 

inn etter de ulike fasene i double diamond modellen (bilde  2). Formålet 

med planlegging er å skaffe oversikt over hvilke oppgaver som må 

utføres for å nå prosjektets mål (Westhagen 2008). Jeg har delt planen 

inn i møter, oppgaver og milepæler. 

Gjennom prosjektet har jeg benyttet meg av det digitale verktøy Miro 

(bilde 1). Miro fungerer som en tavle, og har som formål å kunne samle 

all informasjon på ett sted. 

Jeg har kontinuerlig brukt tegning som et hjelpemiddel gjennom 

prosessen. Alle illustrasjoner i oppgaven er mine egne, og er tegnet med 

tegnebrett. 

Bilde 2. Plan for prosjektet. 

Bilde 1. Oversikt over Miro. 

Introduksjon
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Mottatt case

Min første introduksjon til problemet var i form av et case mottatt fra 

HR-seksjonen. Casen var:

1. Masserekruttering + masseinnfasing i politiet: I politiet jobber ca. 

19 000 ansatte og hvert år eksamineres flere hundre studenter fra 

politihøgskolen som er klar og ivrig etter en operativ stilling i politiet. I dag 

har vi en tungvint måte å rekruttere og matche de riktige kandidatene til 

stillingene våre, vi ønsker å jobbe mer smidig og her finnes det helt sikkert 

mange muligheter og ikke minst store gevinster å hente. Dette er et tema 

som er overmodent, høyt dagsaktuelt og etterlengtet å få på plass. Følgende 

vil vi også se på hvordan de kan onboardes på beste vis, gjerne i puljer, noe 

vi ikke har et opplegg for per i dag. Her er det muligheter for å utgjøre en 

forskjell, potensielt sett for veldig mange. Er dette oppdraget noe for deg?

I første møte med HR-seksjonen ble vi enige om at jeg kun skulle 

fokusere på rekruttering, og ikke innfasing. 

Introduksjon

508 BPP3100 4



Problemstilling 1

Hvordan kan tjenestedesign effektivisere rekruttering i politiet?

Den første problemstillingen ble laget på bakgrunn av 

case mottatt fra HR-seksjonen. 

Introduksjon
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Rammer for oppgaven

Ansettelser i staten er mer regulert enn i privat sektor. Jeg var derfor 

nødt til å sette meg inn i blant annet statsansatteloven, både for å 

forstå prosessen men også for å sørge for at løsningen min er 

implementerbar. For en designer er det å forstå virksomheten et godt 

utgangspunkt for god dialog med oppdragsgiver (Grimsgaard 2018). 

Prosjektet krevde også at jeg ble bedre kjent med rekrutteringsfaget og 

hva det innebærer. Rekruttering handler om å få tak i én konkret 

person til én stilling. Det omfatter hele prosessen, fra behovet for ny 

arbeidskraft eller kompetanse oppstår, til en ny medarbeider er på 

plass i organisasjonen (Sagberg 2021). 

Oppgaven er begrenset til innsikt samlet i Oslo og Vest politidistrikt. 

Paragraf 3
Kvalifikasjonsprinsippet innebærer at den som er best kvalifisert for 

stillingen skal ansettes. Kriteriene i kvalifikasjonsvurderingen er 

utdanning, erfaring og personlig egnethet (Statsansatteloven 2017). 

Paragraf 4
Ledig stilling eller embete skal utlyses offentlig, med mindre annet er 

fastsatt i lov, forskrift eller tariffavtale (Statsansatteloven 2017). 

Paragraf 5
Før en ansettelse, skal nærmeste leder avgi innstilling 

(Statsansatteloven 2017). I politiet sendes innstillingen til et 

ansettelsesråd for godkjenning. 

Intro

Statsansatteloven

Introduksjon
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Hvem er politiet og Politidirektoratet? 
Intro

Politiet
Politi- og lensmannsetaten består av Politidirektoratet, 12 politidistrikter 

og politiets særorganer. Politiets hovedoppgaver er å forebygge og hindre 

straffbare handlinger, opprettholde alminnelig orden, beskytte borgerne og  

etterforske lovbrudd (Regjeringen 2018).

Introduksjon

Politidirektoratet
Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er 

det øverste ledelsesnivået i politiet. Oppgavene til Politidirektoratet er å 

styre, organisere og utvikle politi- og lensmannsetaten (Politiet 2022). 
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Eksternt samarbeid

Mitt forhold til Politidirektoratet
Jeg har deltatt i ukentlige møter med HR-seksjonen i Politidirektoratet, 

heretter kalt HR-seksjonen. Jevnlig kommunikasjon er viktig for alle 

som er involvert i, og påvirket av prosjekter (Emmitt 2010). 

Gjennom prosessen så har det vært viktig for meg å fokusere på at jeg 

ikke er ansatt i Politidirektoratet for å løse et problem, men heller at jeg 

har  fått inspirasjon til problemstillingen derfra. 

HR-seksjonen har satt meg i kontakt med aktuelle personer i politiet og 

Politidirektoratet som jeg har snakket med. 

IntroIntroduksjon
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Internt samarbeid
Intro

Forhold til medstudent
Jeg og en medstudent har mottatt samme case fra HR-seksjonen og har 

derfor tatt utgangspunkt i samme problemstilling.

Vi har fått tillatelse til å utføre deler av  innsiktsarbeidet sammen. Etter 

innsiktsarbeidet har vi skilt lag, og arbeidet videre med ulike 

underproblemstillinger for prosjektet.  

Det har vært en fordel å kunne gjøre innsiktsarbeidet sammen med en 

annen. Vi har hatt mulighet til å bytte på hvem som stiller spørsmål og 

hvem som noterer, og har hatt stort utbytte av å kunne bygge videre på 

hverandres spørsmål. 

Under prosjektet har det vært til stor hjelp å kunne sparre med en som 

jobber med samme problemstilling. Samtidig har det vært utfordrende å 

balansere det å hjelpe hverandre med det å ikke bli avhengig av den 

andre personen. 

Introduksjon
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PESTEL-analyse

PESTEL-analyse
Målet med en PESTEL-analyse er å identifisere hvilke eksterne faktorer 

som påvirker virksomheten. Disse faktorene er ofte utenfor kontrollen 

til et selskap (Grimsgaard 2018, 117). Jeg har valgt å gjøre en 

PESTEL-analyse (figur 2) for å avdekke forholdene jeg kan bli nødt til å 

ta hensyn til i utviklingen av en tjeneste for politiet.

Slik analysen viser er politiet i stor grad styrt av juridiske forhold, og 

lover og regler. Dette vil jeg visualisere og forklare nærmere i 

aktørkartet på neste side. 

Figur 2 (Grimsgaard 2018). 

Introduksjon
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Aktørkart

Aktørkart
En aktør er en som utøver en aktiv 

handling i en tjeneste (Hvidsten m.fl. 

2021). Jeg har benyttet meg av et 

aktørkart for å gi oversikt over de ulike 

aktørene som har tilknytning til mitt 

prosjekt (figur 3). 

Slik aktørkartet viser er det mange 

aktører i tjenesten, og aktørene henger 

tett sammen. Det er derimot et fåtall av 

aktørene som har direkte kontakt med 

brukeren, her kandidaten. 

Introduksjon

Figur 3 (Hvidsten m.fl. 2021).
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Del 1: Utforske
Utforske-fasen handler om å forstå, heller enn å anta, hva 

problemet man undersøker er. Fasen innebærer å snakke med 

personer som berørt av problemet (British Design Council 

2022). 

I denne fasen har jeg gjennomført intervjuer, observert, 

samlet og lest sekundærinnsikt og holdt en workshop. 

508 BPP3100 12



Metoder
Effektivisering

Politiet

Problemstilling 2

Ansettelser i politiet

Netnografi

Problemstilling 3

Masserekruttering

Masserekruttering i Vest politidistrikt

Sekundærinnsikt, funn

Utforske
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Innsikt, metoder

Hvordan er innsikten samlet?

Primærinnsikt
Primærinnsikt er innsikten man samler inn selv. Primærinnsikt kan 

man samle gjennom metoder som workshops, intervjuer og 

observasjoner (Hvidsten m.fl. 2021). 

En tjenestedesigner går ofte inn i et problem hvor det finnes forskjellige 

perspektiver og bakgrunnshistorier (Hvidsten m.fl. 2021). For å sikre 

personvern i innsiktsarbeidet og prosjektet har jeg anonymisert alle 

personene jeg har snakket med. Jeg har generalisert stillingstitler slik at 

de ikke kan spores tilbake til personen. 

Jeg har samlet primærinnsikt gjennom 18 intervjuer med ulike personer 

med ulik tilknytning til problemet, tre workshops og observasjon. 

Sekundærinnsikt
Sekundærinnsikt er data som allerede eksisterer (Hvidsten m.fl. 2021). 

Jeg har benyttet meg av sekundærinnsikt i form av rapporter, artikler og 

interne dokumenter fra politiet. Dette har vært en gunstig måte for å se 

hva som allerede har blitt skrevet om problemet. 

Utforske

Jeg har brukt ulike metoder for innsiktssamling i løpet av prosjektet. 

Innsikt betyr en grundig forståelse av faktiske behov relatert til et eller 

flere problemer (Hvidsten m.fl. 2021). Jeg kommer nå til å presentere de 

ulike metodene jeg har brukt i innsiktssamlingen. 
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Innsikt, metoder

Semistrukturerte intervjuer
Jeg har valgt å gjennomføre semistrukturerte intervjuer med ulike 

personer som er relevant for problemstillingen. I et semistrukturert 

intervju, til forskjell fra et strukturert intervju, bruker man 

intervjuguiden som en huskeliste for hva man skal spørre om. Fordelen 

med semistrukturerte intervjuer er at samtalen flyter naturlig, og 

informanten selv kan styre retningen samtalen skal ta (Næss 2017). 

I intervjuene har jeg benyttet snøballmetoden, som går ut på at man 

alltid spør personen man snakker med om de kjenner til noen andre 

man burde kontakte (Næss 2017). Dette har gjort det enklere å komme i 

kontakt med personer å snakke med og sikre fremdrift i prosjektet. 

Hvordan er innsikten samlet?

Utforske

Ustrukturerte intervjuer
Jeg har også gjennomført noen ustrukturerte intervjuer. Et ustrukturert 

intervju har ofte få til ingen spørsmål, hvor formålet med intervjuer er å 

lytte til personen som blir intervjuet og hans/hennes fremstilling av 

problemet (Udir 2022). 

Et ustrukturert intervju har gjerne et klart formål, men har ingen 

bestemt gang. Fordelen med denne intervjuformen er at man ofte får 

mer informasjon, spesielt  om forhold man ikke var klar over før 

intervjuet (Udir 2022).

Jeg benyttet meg av denne intervjuformen hovedsakelig på ledere i 

politiet med erfaring fra rekruttering. Dette var gunstig for å få en mer 

utdypende versjon av hvordan lederen selv oppfatter 

rekrutteringsprosessene i politiet. 
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Innsikt, metoder

Hvordan er innsikten samlet?

Ikke-deltakende observasjon
I metoden ikke-deltakende observasjon tar designeren en “flue på 

veggen” rolle. Metoden brukes ofte for å observere kunder, ansatte eller 

interessenter i situasjoner som å bruke en tjeneste eller et produkt. 

Fordelen med denne metoden er at man kan avdekke forskjeller mellom 

hva folk sier, og hva de faktisk gjør (Stickdorn og Schneider 2019). 

Jeg benyttet denne metoden i sammenheng med en gjennomgang av 

Webcruiter, som er programvaren politiet bruker for rekruttering. Dette 

var nyttig for å forstå hvordan rekrutteringer blir strukturert og 

hvordan politiet bruker programvaren. 

Utforske

Workshops
I løpet av prosjektet har jeg gjennomført både digitale og fysiske 

workshops. En workshop er en metode for kreativ problemløsning, hvor 

man ønsker å oppmuntre til fri kreativ flyt i stedet for umiddelbar 

gjennomførbarhet (Penin 2018). 

Alle workshopene ble startet med en introduksjon til min 

problemstilling, og mål for workshopen. Videre har jeg benyttet meg av 

flere ulike verktøy for å fasilitere workshopsene. Jeg har blant annet 

brukt samarbeidsverktøyet Miro og laget en interaktiv presentasjon 

med Mentimeter. 

Digitale workshops har gitt meg muligheten til å snakke med flere til 

tross for geografiske forskjeller, noe som har vært til stor fordel for 

prosjektets fremdrift. 
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Oversikt over innsikt
Utforske

Intervjuer Observasjoner Workshops Sekundærlitteratur

Jeg har totalt lest 7 interne dokumenter 

fra politiet og Politidirektoratet, 4 artikler 

om rekruttering, 3 rapporter om 

innovasjon og 6 avisartikler som omtaler 

problemområdet i ulik grad. 

Jeg har gjennomført en digital workshop 

med medlemmer i Politidirektoratets sitt 

nettverk for rekruttering.

Jeg har totalt hatt 18 intervjuer med ulike 

personer som har en tilknytning og 

forhold til min problemstilling. 

Jeg har observert hvordan politiet bruker 

rekrutteringsprogramvaren Webcruiter.
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Sekundærinnsikt
Effektivisering

Politiet

Problemstilling 2

Ansettelser i politiet

Netnografi

Problemstilling 3

Masserekruttering

Masserekruttering i Vest politidistrikt

Sekundærinnsikt, funn

Utforske
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Effektivisering
Utforske, sekundærinnsikt

Effektivisering
Effektivisering handler om å gjøre endringer som gjør prosesser enklere 

og mer virkningsfulle (Merriam-Webster 2022). I følge Hilde Singsaas 

(2018) direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, 

handler ikke effektivisering kun om implementering av store reformer, 

men også de små forbedringene man gjør hver dag.

Professor Rolf Rønning (2019) ved Høgskolen i Innlandet trekker frem 

at innovasjon må møte fremtidens utfordringer, og det er derfor uklokt 

å lage nye tjenester uten å involvere brukerne. Det er viktig å tenke på 

hvem som tjener eller taper på innovasjonen (Grønli 2019). 

Mitt mål ble derfor å skape en tjeneste som effektiviserer 

ansettelsesprosessen i politiet, uten å måtte gå på kompromiss av 

behovet til brukerne, heretter kandidatene. 
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Politiet

Nærpolitireformen 2015
I kjølvannet av 22.juli 2011 har regjeringen jobbet målrettet for å 

styrket politiets evne til å håndtere terrorisme og annen alvorlig 

kriminalitet. Resultatet ble nærpolitireformen som trådte i kraft i 2016 

(Regjeringen 2020). Formålet med reformen var å sikre et mer synlig og 

tilgjengelig politi. Politiet skal ha kompetansen og kapasitet til å 

forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. Reformen skulle 

også sikre en likere håndtering av saker uavhengig av hvor i landet man 

bor (Regjeringen 2020). 

Antall politidistrikter ble redusert fra 26 til 12, antall politistasjoner og 

lensmannskontor ble redusert fra 340 til 225. Reformen har ført til at 

alle politidistriktene er organisert med større operasjonssentraler og 

likere struktur (Justis- og beredskapsdepartementet 2020).

Effekten av nærpolitireformen 2015
Digitaliseringsdirektoratet gjorde i 2018 en evaluering av 

nærpolitireformen. Her trekkes det blant annet frem at nytenkning og 

digitalisering er en forutsetning for å nå målene med reformen. Det må 

kunne tenkes nytt når det gjelder arbeidsprosesser, tjenesteinnhold og 

kompetansesammensetning (DFØ 2018). 

Reformen har også blitt kritisert. Forsker ved Politihøgskolen, Rune 

Glomseth trekker frem at reformen har ført til større geografiske og 

organisatoriske avstander når det gjelder prosesser, struktur og kultur. 

Dette viser seg ved at problemstillingene man er opptatt med på toppen 

og i førstelinje kan være forskjellige (Stranden 2020). 

Det ble derfor viktig for mitt prosjekt å undersøke om behovet til 

Politidirektoratet samsvarer med behovene ute i politietaten. 

Utforske, sekundærinnsikt
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Problemstilling 2
Utforske

Under et av de første møtene med HR-seksjonen 

presenterte jeg min problemstilling. Jeg fikk da 

tilbakemelding på at det ikke var ønsket å effektivisere 

all rekruttering i politiet generelt, men mer spesifikt 

nyutdannede i politiet. 

Hvordan kan tjenestedesign effektivisere rekruttering av 

nyutdannede i politiet?
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Ansettelser i politiet 

Storyboard
Politiet har en egen veileder for hvordan 

rekruttering skal bedrives på best mulig 

måte. Jeg har laget et storyboard (figur 4) 

for å enkelt vise de ulike stegene som 

inngår i en rekrutteringsprosess i politiet 

fra rekrutterernes ståsted.

Et storyboard er en grafisk kartlegging 

som skal visualisere en fortelling eller 

dialog (Grimsgaard 2018). 

Utforske, sekundærinnsikt

508 BPP3100 22

Figur 4. Storyboard.



Netnografi

Hva skriver media?
En designer er nødt til å betrakte medier som et verktøy, og bruke det til 

å samle brukerinnsikt. Denne metoden for å datainnsamling på 

internett kalles netnografi (Kozinets 2010). 

Jeg brukte netnografi for å få en oversikt over hva media skriver om 

problemet. Som bildene viser er temaet skrevet mye om i media, og 

spesielt frustrasjonene til kandidatene som ikke får jobb. 

Utforske, sekundærinnsikt

Bilde 4 (Ranheim 2021). 

Bilde 5 (Aarnes og Hansen 2020)

Bilde 3 (Halmøy, Rørslett og Gildestad 2021). 

Bilde 6 (Lydersen, Solvang, Poensgen og Darrud 2019). 
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Problemstilling 3
Utforske

I et senere møte med HR-seksjonen fikk så 

tilbakemelding på at det var ønsket at jeg skulle se på 

massereruttering spesifikt. 

Hvordan kan tjenestedesign effektivisere masserekruttering av 

nyutdannede i politiet?
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Masserekruttering

Hva er masserekruttering?
Det finnes ikke en satt definering av masserekruttering, også kalt 

volumrekruttering. Bemanningsbyrået Hytech (2022) definerer 

masserekruttering som “En prosess som brukes til å søke, velge og 

ansette egnede kandidater for bedrifter som trenger å utvide i stor skala 

på kort tid.” 

I interne dokumenter i Politidirektoratet definere en 

massserekrutteringsprosess som en sentralisert prosess hvor det lyses 

ut mange stillinger samtidig. Kandidatene søker ikke på en spesifikke 

stilling, men heller på muligheten til å få en stilling i politidistriktet 

som rekrutterer. 

Jeg har valgt å gå videre med Politidirektoratet sin definisjon av 

masserekruttering, da det er de som er oppdragsgiver. 

Utforske, sekundærinnsikt
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Kartlegging, masserekruttering

For at en tjenestedesignprosess skal være en suksess, er det viktig å 

forstå situasjonen ut i fra perspektivet til nåværende og potensielle 

brukere av tjenesten (Stickdorn og Schneider 2019). Jeg lagde en 

kundereise på ark for å få oversikt over problemet slik jeg forsto det 

(bilde 7). 

Kundereisen var i stor grad lagd på bakgrunn av en spørreundersøkelse 

gjort av Vest politidistrikt i sammenheng med en 

masserekrutteringsprosess som distriktet hadde gjennomført. 

Kundereise er en kartleggingsmetode som kan brukes for å studere en 

tjeneste fra en kundes perspektiv, steg for steg og over tid. Resultatet av 

kundereisen kan brukes for å utvikle en ny og bedre tjeneste 

(Grimsgaard 2018, 152). Informasjonen har også blitt brukt til å 

presentert en fullstendig brukerreise senere i oppgaven. 

Utforske

Bilde 7. Kartlegging av brukerreise.
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Masserekruttering i Vest politidistrikt
Utforske, sekundærinnsikt

Takeaways
1. Kandidatene opplever 

masserekruttering som en 
upersonlig prosess

2. God informasjon i forkant 
av intervju

Hva synes kandidatene?
Jeg har fått innsyn i en spørreundersøkelse gjort av Vest politidistrikt i 

etterkant av en masserekrutteringsprosess gjort i 2021. I 

spørreundersøkelsen kom det blant annet frem at:

- Det var vanskelig å vite hva slags stillinger man faktisk søkte på

- Prosessen og intervju føltes forhastet

- Det var en veldig upersonlig prosess

På den andre siden opplevde kandidatene også:

- Intervjuerne fremsto som kompetente

- God informasjon i forkant av intervju

- Tilfredsstillende tid mellom intervju og tilbakemelding 

Masserekruttering i Vest Politidistrikt
Vest politidistrikt er et av distriktene i Norge som utfører 

masserekruttering i stor skala. Distriktet har utviklet egne skjema og 

poengsystemer for vekting av kandidater og hurtig seleksjon. 

Seleksjonen blir gjort på bakgrunn av jobbanalysen, og vekter blant 

annet kvalifikasjoner som:

- Utdanning fra Politihøgskolen

- Annen relevant utdanning

- Erfaring fra politiet

- Annen relevant erfaring

Kandidatene blir også målt på personlige egenskaper som:

- Medarbeiderplattformen

- Samarbeidsevner

- Evner til refleksjon/modenhet

- Evne til å jobbe selvstendig

- Motivasjon
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Sekundærinnsikt, funn

Politihøgskolen utdanner for 

mange 
De siste årene har antallet studenter ved 

bachelorutdanningen på Politihøgskolen 

blitt redusert fra 720 til 400 (Politiforum 

2022). Nedjusteringen av antall studenter 

var en reaksjon på at det har blitt 

utdannet for mange politibetjenter. 

Et eksempel på hvordan problemet 

utarter seg var for eksempel på Rjukan. 

Politistasjonen på Rjukan fikk 312 

søknader til to politistillinger (Aarnes og 

Hansen 2020). 

“Politistudenter uteksamineres til 

arbeidsledighet” (Aarnes og Hansen 

2020). 

Forskjellene øker i de ulike 

politidistriktene
Det er store lokale variasjoner i hvordan 

de ulike politidistriktene utfører 

oppgaver. Tidligere sjef i Kripos, Ketil 

Haukaas mener at forskjellene øker i de 

ulike politidistriktene, spesielt når det 

gjelder organisering av oppgaver 

(Stranden 2020). 

Rekruttering blir alltid litt tilfeldig
Til tross for at politiet har en egen 

rekrutteringsveileder som skal brukes i de 

ulike stegene i en rekrutteringsprosess, 

så vil en rekruttering alltid bli litt 

tilfeldig. Dette grunner i at det alltid vil 

finnes en grad av subjektivitet i en 

ansettelse. 

Vi tenderer til å foretrekke kandidater 

som ligner oss selv, også kjent som 

likhetseffekten (Skorstad 2020). 

Det er krevende å gjøre 

ansettelser i politiet
Våre kontakter i HR-seksjonen anslår at 

politiet bruker rundt 114 timer på en 

ansettelse. 

Statlige ansettelser er i større grad 

regelstyrt enn i privat sektor. Dette 

innebærer blant annet at ansettelser 

reguleres gjennom statsansatteloven, det 

stilles strenge krav til utlysning av ledige 

stillinger og ansettelser må gjøres etter 

kvalifikasjonsprinsippet (Tekna 2021). 

Takeaways
1. Politihøgskolen har 

utdannet for mange.
2. De ulike politidistriktene 

organiserer oppgaver ulikt. 

Utforske, sekundærinnsikt

Funn er resultater fra utført innsiktsarbeid. Det kan være mønstre 

eller konklusjoner man avdekker gjennom for eksempel intervjuer 

(Hvidsten m.fl. 2021).
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Primærinnsikt
Hvem har jeg snakket med?

Hvem har jeg snakket med?

Intervjuer

Intervjuer

Observasjon

Problemstilling 4

Workshop, del 1 

Workshop, del 2

Utforske
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Hvem har jeg snakket med?

Jeg har snakket med personer med ulike roller i rekrutteringsprosessen. 

Alt fra studenter og jobbsøkere til leder og rådgivere i politiet. Dette har 

jeg gjort for å få et bredt grunnlag av innsikt, og for å forstå problemet 

fra ulike vinkler. I følge (Stickdorn og Schneider 2018) er det viktig å 

tenke på hvem man snakker med i et prosjekt, da denne beslutningen 

avgjør hvilke perspektiver man får på problemet. 

Jeg har snakket med personer fra to ulike politidistrikt, Oslo 

politidistrikt og Vest politidistrikt (bilde 8). Vest politidistrikt benytter 

seg av sentrale masserekrutteringsprosesser, men i Oslo politidistrikt 

gjennomfører de ulike stasjonene egne rekrutteringsprosesser. 

Jeg har gjennom prosessen prøvd å komme i kontakt med ulike personer 

ved Politihøgskolen, men ikke fått svar. 

Utforske, primærinnsikt

Bilde 8. Vest og Oslo politidistrikt på kartet. 
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Hvem har jeg snakket med?
Utforske, primærinnsikt

Tre personer  fra to ulike distrikter Tre personer fra ulike distrikter Fem personer fra ulike distrikter Fem personer fra ulike distrikter 

Nyansatte i politietLedere i politiet Sivilt ansatte i politiet og 

Politidirektoratet

Studenter og nyutdannede
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Intervjuer

Semistrukturert gruppeintervju - 

rekrutteringsrådgivere i politiet
Jeg ønsket å høre om deres erfaringer 

med rekruttering i politiet, og hva som 

fungerte bra og mindre bra med 

prosessen. 

Her ble det trukket frem at nesten alle 

rekrutteringer i politiet kan ansees som 

en masserekruttering grunnet høyt antall 

søkere. 

De trekker også frem at det tar for lang 

tid mellom en kandidat har søkt jobb og 

innen de får svar. 

Ustrukturert intervju - 

rekrutteringsrådgiver i politiet
Rådgiveren jeg intervjuet hadde mye 

erfaring fra masserekruttering. Det ble 

derfor aktuelt å prøve å få mer innsikt i 

hvordan den prosessen foregår. 

Her kommer det frem at nyutdannede 

nesten aldri når opp i rekrutteringen da 

de mangler erfaring. 

Det blir også trukket frem at det er for 

mange søkere på for få stillinger. 

Ustrukturert intervju - Leder i 

politiet
Lederen jobber på en politistasjon som 

ikke benytter seg av masserekruttering. 

Jeg ønsket derfor å vite bakgrunnen for 

dette. 

Hans erfaringer tilsier at 

masserekrutteringen ofte fører til for 

tilfeldige ansettelser. Han ønsker heller å 

gjøre ansettelser selv.

Det blir også trukket frem at selve 

ansettelsesprosessen i staten er tungvint, 

og det fører til en usikker tilværelse for 

kandidatene. 

Ustrukturert intervju - Leder i 

politiet
Lederen har erfaring med store 

masserekrutteringsprosesser. 

Hun fortalte at at kandidatene ofte føler 

at prosessene er urettferdige, fordi de 

mangler kjennskap til 

kvalifikasjonsprinsippet og ikke forstår 

hvordan vurderingen før en ansettelse er 

gjort. 

Takeaways
1. Det tar lang tid mellom en 

kandidat søker jobb og får 
svar.

2. Det er for mange søkere på 
for få stillinger. 

3. Ikke alle ledere foretrekker 
masserekruttering. 

I følge Stickdorn og Schneider (2019) er det nyttig å skrive ned 

antakelser og hypoteser etter hvert stadium av prosessen. Dette har jeg 

gjort ved å notere ned nøkkelinnsikter fra hvert intervju jeg har 

gjennomført. Jeg kommer til nå til å presentere innsikt fra deler av 

intervjuer jeg har utført. 

Utforske, primærinnsikt
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Intervjuer

Semistrukturert intervju - student 

ved Politihøgskolen
Jeg ønsket å høre om, og eventuelt 

hvordan Politihøgskolen forbereder 

eleven på å skulle søke jobb i politiet. 

Studenten synes Politihøgskolen legger 

et dårlig grunnlag for videre jobbsøking, 

og forteller at studentene tilnærmet 

ingen informasjon fra skolen. 

Studentene er klare over at det er 

vanskelig å få seg jobb etter studiet, noe 

som fører til mye konkurranse innad og 

til tider dårlig miljø på skolen. 

Semistrukturert intervju - 

nyutdannet jobbsøker i politiet
Jobbsøkeren har til nå søkt rundt 40 

jobber, og søker kun de jobbene han føler 

seg kvalifisert til. 

Han trekker frem at han har fått lite 

informasjon i flere av 

rekrutteringsprosessene han har vært 

med i. Han kan fortelle at han i flere 

prosesser ikke får tilbakemelding før flere 

måneder etter han har søkt på en stilling.

Situasjonen oppleves som krevende, og 

han synes det er vanskelig å legge en plan 

for livet videre. 

Semistrukturert intervju - 

nyutdannet jobbsøker i politiet
Jobbsøkeren kan fortelle at selve 

prosessen med å søke jobb er 

tidkrevende, og at hun ikke har mulighet 

til å skrive ny søknad for hver stilling hun 

skal søke på. 

Hun trekker frem at hun i starten søkte 

de fleste jobbene hun kom over, men at 

hun nå kun søker de jobbene hun tror 

hun kan få. 

Semistrukturert intervju - Student 

ved Politihøgskolen
Studenten synes det burde vært mer 

fokus på jobbsøking på Politihøgskolen, 

hun savner god informasjon om hva hun 

kan forvente. 

Hun trekker frem at hun gjerne skulle 

visst hva en god jobbsøknad i politiet er, 

og hva rekruttereren ser etter. 

Takeaways
1. Politihøgskolen legger et 

dårlig grunnlag for videre 
jobbsøking. 

2. Kandidatene får ofte lite 
informasjon i en 
rekrutteringsprosess. 

Utforske, primærinnsikt
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Observasjon

Jeg fikk observere hvordan politiet benytter seg av Webcruiter. 

Gjennomgangen ble holdt av en seniorrådgiver innen HR i 

Politidirektoratet. Han forteller at systemet er tilrettelagt for offentlige 

ansettelser, og fungerer godt fra et rekrutteringsperspektiv. 

Slik ser Webcruiter ut for en kandidat (bilde 9). Kandidaten har oversikt 

over de ulike søknader, både de som er sent og påbegynte søknader. 

Kandidaten får også forslag til andre stillinger som kan søkes på basert 

på tidligere søknader. Kandidaten har også oversikt over invitasjon til 

tester og intervjuer. 

Bilde 10 viser et utsnitt av hvordan Webcruiter ser ut for rekruttererne. 

De får opp en oversikt over kandidatene og kan rangere statusen til hver 

enkelt kandidat. Denne statusoppdateringen gjelder kun internt for 

rekruttererne, og er ikke synlig for kandidaten. 

Utforske, primærinnsikt

Bilde 9. (Webcruiter AS 2022).

Bilde 10. (Webcruiter AS 2022).
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Problemstilling 4
Utforske

Etter å ha snakket med to rekrutteringsrådgivere i 

politiet, ble jeg fortalt at grunnet de høye søkertallene 

per politibetjent-stilling som blir lyst ut i politiet, så kan 

alle ansettelser av nyutdannede i politiet ansees som en 

masserekruttering. 

Hvordan kan tjenestedesign effektivisere all rekruttering av 

nyutdannede i politiet?
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Workshop, del 1

Oppgave 1
Min medstudent og jeg ble invitert til å presentere prosjektet og holde 

en workshop i politiet sitt rekrutteringsnettverk. Det var over 40 

deltakere ved start av workshopen, og  den ble holdt digitalt via 

kommunikasjonsplattformen Microsoft Teams. 

Vi holdt et kort innlegg om prosjektet, og brukte deretter 

presentasjonsverktøyet Mentimeter for å stille deltakerne spørsmål. De 

ble spurt om å beskrive rekrutteringsprosessen i politiet med ett ord, og 

svarene ble til en ordsky (bilde 11). Ordene med størst fontstørrelse er 

ord som har blitt nevnt flere ganger. 

Som man kan se er det mange som synes prosessen er omfattende og 

ressurskrevende, men også profesjonell og grundig. Jeg noterer meg at 

færre av ordene er positivt ladet.

Bilde 11. Ordsky fra Mentimeter.

Utforske, primærinnsikt

Takeaways
1. Ansettelser i politiet 

oppleves som omfattende 
og ressurskrevende fra et 
rekrutteringsperspektiv
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Workshop, del 2

Oppgave 2
Min medstudent og jeg hadde forberedt tre gruppeoppgaver (Bilde 12) 

som skulle løses i grupper. Da vi introduserte gruppeoppgaven noterte 

jeg meg at mange forlot møtet, og antall deltakere gikk fra over 40 og 

ned til ca. 10 stk. Et par av deltakerne sendte melding i Teams-chatten 

før de forlot møtet, med meldinger som “Takk for møtet, men dette er 

ikke så relevant for meg så jeg forlater.” 

Jeg synes dette var merkelig da problemet jeg ønsker å løse påvirker de 

ansatte i politiet i stor grad, slik som de tidligere selv hadde nevnt i 

oppgave 1. 

Etter oppgavene ble løst diskuterte noen av gruppene svarene sine i 

plenum. Spesielt på spørsmål nr.1 var det like svar som gikk igjen, hvor 

mange rangerte ressursbruk og at prosessen er tidkrevende som 

problem nummer en. Videre var mange enige at det neste største 

problemet er at det er vanskelig å skille jobbsøkeren fra hverandre, og 

vite hvordan de ulike kvalifikasjonene skal vektes mot hverandre. 

Jeg noterer meg at det er lite prat om hvordan kandidat- opplevelsen er 

for de som søker jobb i politiet. 

Bilde 12. Gruppeoppgave.

Utforske, primærinnsikt

Takeaways
1. Igjen oppleves prosessen 

som ressurskrevende
2. Det snakkes lite om 

opplevelsene for 
kandidatene
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Del 2: Definere
Definere-fasen handler om å analysere og strukturere 

innsikten samlet i utforske-fasen, og se etter sammenheng  i 

funn som er gjort (British Design Council 2022).

I denne fasen har jeg bruke ulike metoder for syntetisering og 

sortering. Jeg har spisset min problemstilling med en 

underproblemstilling, og definert en målgruppe for 

prosjektet. 
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Problemdefinering
Et wicked problem

Problemdefinering, workshop

Nøkkelinnsikt, et sammensatt problem

Problemstilling 5

Definere
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Et wicked problem

Et wicked problem
Jeg skjønte fort at problemet jeg arbeider med er et wicked problem. Et 

wicked problem er et problem av en eller flere grunner er vanskelig eller 

umulig å løse (Wicked Problems 2022). 

Problemet for prosjektet er wicked i den forstand at det er mange 

forskjellige grunner til at rekrutteringen av nyutdannede fra 

Politihøgskolen fungerer dårlig. Hver grunn er knyttet til et annet 

problem, og problemet kan ikke løses med kun én løsning.

Det var til tider vanskelig å holde seg nøytral i prosessen. Jeg har 

snakket med mange unge mennesker som har en utfordrende hverdag 

som jobbsøker. Som ung og snart nyutdannet selv har det vært viktig for 

meg å kunne skille mellom hva jeg selv mener, og hva som er mine 

eventuelle bias. 

Bias betyr at man har fordommer eller en forutinntatthet som spiller til 

fordel for eller mot én ting, gruppe eller person. Bias er et resultat av at 

hjernen automatisk tar beslutninger uten å tenke. Som en designer er 

det derfor viktig å være bevisst på dette når man tar beslutninger i en 

prosess  (Heazlewood 2017). 

Definere
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Problemdefinering, workshop
Definere

Problemet hadde nå vokst seg så stort at det var utfordrende å definere 

hva som var nøkkelinnsikten for prosjektet. Min medstudent med 

samme problemstilling og jeg valgte derfor å ha en workshop hvor vi 

benyttet oss tavle og post-its for å kartlegge innsikten (Bilde 13). 

Vi delte innsikten inn i ulike kategoriene før, under og etter. Deretter 

plasserte vi innsikten langs en tidslinje (bilde 13). Over linjen plasserte 

vi innsikt som tilhørte rekruttereren, og under linjen kandidaten. 

Bilde 13. Kartlegging.
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Nøkkelinnsikt, et sammensatt problem

Usikker tilværelse

Både kandidatene og rekruttererne i 

politiet opplever rekrutterings-

prosessen som en usikker tilværelse. 

“Det var en veldig usikker tilværelse å 

søke jobb i politiet.”

 - Nylig ansatt i politiet 

“Jeg vet ikke hvor mange stillinger jeg kan 

besette før langt ut i prosessen.” 

- Leder i politiet

Mangel på informasjon

Kandidatene opplever å få lite 

informasjon underveis i rekrutterings-

prosessen. 

“Jeg har fått lite informasjon underveis i 

prosessen, og søker andre stillinger 

parallelt.”

- Jobbsøker i politiet

“ Jeg opplevde prosessen som urettferdig, 

da jeg ikke fikk vite hvorfor jeg ikke 

kvalifiserte til stillingen.”

 - Jobbsøker i politiet

Dårlig forberedelser

Kandidatene og rekruttererne forteller 

at de nyutdannende er dårlig forberedt 

før de skal søke jobb i politiet. 

“Politihøgskolen forbereder ikke elevene 

på jobbsøkerprosessen.” 

- Jobbsøker i politiet

“Mange ryker på dårlig CV eller søknad.”

 - Leder i politiet

Økonomiske faktorer

Hvor mange ansettelser som kan gjøres 

hos en politistasjon styres av budsjett.

“Den enkleste måten å spare penger på er 

å ikke ansette noen nye. En politibetjent 

koster rundt 800 000 i året.” 

- Leder i politiet

En viktig del av defineringsfasen er å kartlegge nøkkelinnsikt. 

Hensikten med nøkkelinnsikt er å oppsummere og kommunisere 

hovedfunnene fra problemet man undersøker. Nøkkelinnsikten skal 

kunne underbygges av data, som sitater (Stickdorn og Schneider 2019). 

Definere
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Problemstilling 5

I møtet med HR-seksjonen ble det stilt spørsmål om 

hvem jeg definerer som nyutdannede. Jeg har definert 

nyutdannede som kandidater som ikke har fått fast jobb i 

politietaten. 

Hvordan kan tjenestedesign effektivisere all rekruttering av 

nyutdannede i politiet som står uten fast jobb i etaten?
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Målgruppe og behov
Målgruppe

Dobbeltakse

Atferdsarketyper

Personas, Engstelige Emma

Trygghet

Brukerreise

Brukerreise, smertepunkter

Definere
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Målgruppe
Definere

Gjennom innsiktsarbeidet og syntetiseringen ble det tydelig at 

kandidatene opplever mange smertepunkter i ansettelsesprosessen i 

politiet. Jeg valgte derfor å gå videre med kandidaten som målgruppe. 

Primærmålgruppen for prosjektet blir derfor nylig utdannet politi fra 

Politihøgskolen som står uten fast jobb i etaten. 

Sekundærmålgruppen for prosjektet blir eventuelle andre jobbsøkere i 

politiet som kan benytte seg av det ferdige tjenestekonseptet. 
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Dobbeltakse

Jeg har tatt utgangspunkt i metoden for posisjoneringsakse for å 

kartlegge atferden til de ulike kandidatene jeg har snakket med. En 

posisjoneringsakse brukes ofte for å studere et marked, men kan 

tilpasses det enkelte prosjekt (Lerdahl 2007).  

Jeg prøvde meg frem med ulike kombinasjoner av akser, og variabler på 

aksene. Det var viktig at aksene representerer et gjennomsnitt av 

innsikten jeg har samlet inn. Kombinasjonene jeg prøvde var:

1. Villig/ lite villig til å flytte på seg kombinert med leser 

nøye/skummer gjennom stillingsannonser

2. Søker få/mange jobber kombinert med leser nøye/skummer 

gjennom stillingsannonser

3. Søker få/mange jobber kombinert med engstelig/selvsikker

Følelsene kandidatene oppleveri løpet av prosessen har vært en viktig 

del av prosjektet. Jeg endte derfor opp med å gå videre med 

dobbeltaksen som var engstelig - selvsikker kombinert med søker 

mange jobber - søker få jobber. 

Definere

1.

2.

3.
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Atferdsarketyper

Atferdsarketyper er en modell for brukerrespons til en tjeneste, det 

handler om hvem som gjør hva, hvordan de gjør det og hvorfor (Doneva 

2017). Basert på innsikten jeg har samlet, og verdiene på dobbelaksen 

kom jeg frem til fire ulike atferdsarketyper. Engstelig Emma, Forsiktige 

Fredrik, Treffsikre Thomas og Modige Marthe. 

- Emma, engstelig - søker mange jobber

Engstelige Emma er redd for å ikke få jobb, villig til å flytte for jobben 

og er stresset før intervju. 

- Fredrik, engstelig - søker få jobber

Forsiktige Fredrik søker kun jobber han er helt sikker på at han er 

kvalifisert til og er stresset før intervju. 

- Thomas, selvsikker - søker få jobber 

Treffsikre Thomas søker kun på drømmejobber, selger seg selv godt inn 

i søknaden og gjør det bra på intervju.

- Marthe, selvsikker - søker mange jobber 

Modige Marthe mener hun passer til  alle jobber og gjør det forholdsvis 

sterkt på intervju.

Av de fire ulike arketypene er det Engstelige Emma som har størst 

behov for hjelp i prosessen. Jeg valgte derfor å ta denne 

atferdsarketypen med videre i prosjektet. 

Definere

Forsiktige Fredrik. Bilde hentet fra Simon Robben 

for Pexels. 

Engstelig Emma. Bilde hentet fra Artem Podrez for 

Pexels. 

Treffsikre Thomas. Bilde hentet fra 

WikimediaImages for pixabay. 

Modige Marthe. Bilde hentet fra Los 

Muertos Crew for Pexels.
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Personas, Engstelige Emma

Personas er en fiktiv karakter man lager basert på brukerinnsikt (bilde 

14). Personas beskriver hvem man designer en tjeneste for, og kan gjøre 

brukeren mer håndfast (Hvidsten m.fl. 2021). Jeg har lagd en personas 

ut i fra atferdsarketypen Engstelige Emma. 

Emma er engstelig for å ikke få fast jobb, så hun søker alle jobber hun 

kommer over. Dette krever mye tid, og hun føler ofte at søknadene ikke 

blir så gode som de kunne vært. Hun opplever det å være jobbsøker som 

en veldig utrygg tilværelse, noe som påvirker henne i stor grad. 

Emma føler hun  faller mellom to stoler, hvor hun ikke lenger tilhører 

Politihøgskolen og enda ikke er fast ansatt i politiet. 

Prosjektet fikk derfor en underproblemstilling:

“Hvordan kan opplevelsen av søknadsprosessen bli tryggere for 

Engstelige Emma?” 

Definere

Bilde 14. Personas. Bilde hentet fra Artem Podrez for 

Pexels. 
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Trygghet

Hva er trygghet? 
Trygghet blir i mange tilfeller brukt som et synonym for sikkerhet. Det 

finnes mange måter å være trygg på, man kan være trygg i trafikken, 

trygg på seg selv eller trygg i sin livssituasjon. Ønsket om trygghet er 

kjerneanliggende for mennesker overalt (Eriksen 2006). For å ha god 

psykisk helse er mennesket avhengig av å føle trygghet mesteparten av 

tiden (Holte 2022).

I dette prosjektet har mange kandidater sagt at det å være jobbsøker i 

politiet er en utrygg situasjon. Dette begrunner de i mangel på 

informasjon, jobber og forutsigbarhet i en søkeprosess.

Trygghet og arbeid
Arbeid handler for mange om mye mer enn lønnsslippen vi får hver 

måned. Arbeid henger sammen med vår identitet, hvem, hva vi ønsker 

oss i livet og hvem vi er. Det handler også om å være en del av et 

fellesskap og ha relasjoner til andre mennesker. Mangel på jobb vil for 

mange føles usikkert og problematisk, både følelsesmessig og 

økonomisk (Sundstrøm 2019). 

Definere

Den nye underproblemstillingen førte også til at jeg måtte bli kjent med 

det nye problemområdet, trygghet. 
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Brukerreise

Jeg har valgt å lage en brukerreise for å 

vise stegene som inngår i en 

jobbsøkerprosess i politiet fra en 

kandidat sitt perspektiv (bilde 15). 

Jeg har visualisert brukerreisen med hjelp 

av illustrasjoner, følelser og tanker. I 

følge Stickdorn og Schneider (2019) kan 

det å personliggjøre brukerreisen føre til 

et enda bedre innblikk i opplevelsen av 

en tjeneste. 

Som linjen for å visualisere følelsene til 

kandidaten viser er det mange følelser 

som oppstår i en rekrutteringsprosess, og 

et fåtall av disse følelsene er positive. 

Jeg har verifisert brukerreisen med 

jobbsøkere i politiet for å få bekreftet at 

det er slik prosessen oppleves. 

Definere
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Brukerreise, smertepunkter
Definere

Et smertepunkt er et punkt i brukerreisen som “gjør vondt” for 

brukeren, og det finnes store rom for forbedring (Hvidsten m.fl. 2021). 

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i to smertepunkter fra brukerreisen for 

videre arbeid. 

Vente på svar Kommer ikke videre til intervju

Emma opplever det å vente på svar i prosessen 

som veldig utfordrende. Hun er i mange 

jobbsøkerprosesser samtidig, og hun får ikke 

alltid svar om hun kom videre i en prosess 

eller ikke. 

Emma opplever det som veldig frustrerende å 

ikke få vite hvorfor hun ikke kom videre til 

intervju i en rekrutteringsprosess. 
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Del 3: Utvikle
Utvikle-fasen handler om å finne ulike svar på det 

definerte problemet, gjerne gjennom samskaping med 

flere ulike personer (British Design Council 2022).

I denne fasen har jeg brukt ulike kreative metoder for 

idégenerering, holdt workshops og brukt metoder for 

seleksjon av ideer. 
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Idéutvikling
Kreative metoder

Workshop, jobbsøker i politiet

Workshop, leder i politiet

Løsningsforslag

Prioriteringsmatrise

Utvikle
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Kreative metoder

Gjennom utvikle-fasen har jeg benyttet meg av  ulike metoder for 

idégenerering og utvelgelse av ideer. Å tenkte kreativt innebærer blant 

annet å være nysgjerrig og utholdende (Hvidsten m.fl. 2021). 

Det er viktig å sette noen premisser for idégenerering. Jeg valgte å ha en 

“ja-og” tilnærming til genereringen, i stedet for å slå ned på ideer. Dette 

er et godt verktøy for å bygge videre på andres ideer i en kreativ 

sammenheng (Penin 2018). 

Utvikle
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Takeaways
1. Kandidatene opplever 

mange ulike følelser 
underveis i rekrutteringen

2. Det er punktene fra å søke 
på en stilling til å vente på 
svar som oppleves som 
verst.

Workshop, jobbsøker i politiet

Workshop del 1
Jeg inviterte en jobbsøker i politiet til en samskapningsworkshop. 

Under en workshop benytter man ulike kreative metoder for å generere 

ideer og få bedre forståelse rundt problemet. Resultatene fra en 

sampskapningsworkshop er svært verdifulle som et utgangspunkt for 

videre utvikling og design av en løsning (Stickdorn og Schneider 2019). 

Målet for workshopen var å få en bedre forståelse for hvilke følelser som 

oppstår i en jobbsøkerprosess i politiet. Jeg benyttet meg derfor av 

metoden emosjonell kundereise. En emosjonell kundereise er en 

metode for å kartlegge den emosjonelle statusen til brukeren i hvert 

trinn av opplevelsen (Banus 2021). Deltakeren i workshopen fikk derfor 

bruke emotikoner for å vise hvilke følelser som knyttes til de ulike 

stegene i en ansettelsesprosess i politiet. Slik bildet (bilde 16) viser så 

er det mange forskjellige følelser i løpet av en prosess, og store deler av 

følelsene er negative. 

Deltakeren trakk frem det å vente på svar, illustrert med en sint emoji, 

og det å søke nye jobber etter avslag, illustrert med en spy emoji som 

punktene i brukerreisen som vekket de verste følelsene. 

Utvikle

Bilde 16. Hentet fra Miro.
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Workshop, jobbsøker i politiet

Workshop del 2
I andre del av workshopen brukte vi “Hvis jeg var..” metoden. Metoden 

går ut på at man tar tar utgangspunkt i en annen person under 

brainstorming. Personen kan være hvem som helst, for eksempel en 

kjendis eller en idrettsutøver. Metoden brukes for å ta et skritt tilbake 

fra sitt vanlige ståsted, og kan bidra til å se et problem gjennom nye 

øyne (Mindtools 2022). 

Vi brukte realitystjernen Kim Kardashian som utgangspunkt for 

metoden. Gjennom øvelsen kom vi frem til at Kim Kardashian har et 

stort nettverk og har tilgang til ressurser som kan hjelpe henne (bilde 

17). Vi så for oss at Kim ville leid inn en rådgiver til å skrive søknad, 

intervjutrening og ville fått støtte av en psykolog underveis i prosessen. 

Utvikle

Takeaways
1. Kandidatene mangler 

verktøy til å håndtere 
prosessen

2. Hjelperessurser forbedrer 
prosessen

Bilde 17. Hentet fra Miro. Bilde av Kim Kardashian av Angela Weiss for Getty Images.

508 BPP3100 56



Workshop, leder i politiet

Jeg inviterte en leder fra Oslo politidistrikt som jeg tidligere hadde 

intervjuet til en workshop (bilde 18, 19 og 20). Lederen har lang erfaring 

med rekruttering, og målet for workshopen var å finne nye metoder for 

rekruttering.

Også i denne workshopen benyttet jeg meg av “Hvis jeg var..” metoden. 

Jeg fikk gode tilbakemeldinger på metoden ved forrige workshop, og ble 

fortalt at det var lettere å tenke kreativt med utgangspunkt i noen 

andre enn seg selv. 

Vi valgte å bruke landslagstrener i fotball Ståle Solbakken som 

utgangspunkt for metoden. Vi kom frem til at Solbakken er en ærlig 

mann, og ville gitt klare tilbakemeldinger til kandidatene i en prosess. 

Spesielt på hva som ikke fungerte så godt i prosessen.

Videre kom vi frem til at Ståle ville gjort alt for å få tak i de beste 

kandidatene. Han ville for eksempel sendt agenter til PHS for å se etter 

talenter, og ville benyttet seg av nettverket sitt. Han ville også sørget 

for at kandidatene fikk nok informasjon underveis, slik at han ikke 

mister de til andre “lag”, eller distrikter. 

Utvikle

Takeaways
1. Kandidatene trenger 

tilbakemeldinger i 
prosessen

2. God informasjon gjør det 
enklere å holde på 
kandidaterBilde 20. Plan for workshop

Bilde 18. Workshop. Bilde 19. Workshop.
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Løsningsforslag

Ærlige tilbakemeldinger
Under workshopen kom vi frem til at Ståle Solbakken ville gitt ærlige 

tilbakemeldinger, spesielt på hva som ikke fungerte godt i prosessen. 

Jeg tok inspirasjon fra SEO programvare, og så for meg en programvare 

som scanner søknad og CV, og gir kandidatene en score (bilde 22). 

Jeg ser for meg at systemet kan være todelt, og at de som leser 

søknadene kan bruke det til å scanne gjennom søknadene for spesielt 

interessante nøkkelord etc. 

Rekrutteringsdag
Jeg tok utgangspunkt i Ståle Solbakken og hans agenter, og så for meg 

at PHS kunne hatt en rekrutteringsdag. Dagen skal inneholde 

informasjon om de ulike distriktene og stillingene i politiet, samt deling 

av erfaringer fra tidligere studenter (bilde 21). 

Jeg ser også for meg at det kunne vært “speedintervjuer” med de ulike 

distriktene, og simulering av arbeidsoppgaver i politiet. 

Utvikle

Bilde 22. Ærlige tilbakemeldinger, hentet fra Miro. 

Bilde 21. Rekrutteringsdag, hentet fra Miro. 
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Løsningsforslag

Veiledningstjeneste
Med utgangspunkt i Kim Kardashian og hennes behov i en 

rekrutteringsprosess lagde jeg en rådgivningstjeneste som skal hjelpe 

kandidatene med søknadsskriving, intervjutrening og verktøy til å 

psykisk håndtere prosessen (bilde 23 og 24). 

Det finnes en rekrutteringsveileder for ansatte i politiet, men 

kandidatene har ikke samme tilgang til informasjon. Hverken på politiet 

eller Politihøgskolen sine nettsider er det informasjon om hvordan 

søknadsprosessen i politiet fungerer. 

Utvikle

Bilde 23. Brainstorming rundt veileder, hentet fra Miro. 

Bilde 24. Veiledningstjeneste, hentet fra Miro. 
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Prioriteringsmatrise

Jeg har valgt å bruke en prioriteringsmatrise for å velge ut hvilken idé 

jeg skulle gå videre med i prosessen. Matrisen brukes til å sortere ideer 

etter gjennomføringsgrad og potensiell verdi (Hvidsten m.fl. 2021). Jeg 

plasserte de tre ulike ideene jeg hadde jobbet videre med i utvikle-fasen 

inn i matrisen (figur 5). 

Løsningen rekrutteringsdag scoret jeg som enkel å gjennomføre, men 

med lav verdi for kandidatene. Grunnen for dette var at jeg husket at 

dette var noe Politihøgskolen allerede gjorde, og at en leder i politiet 

hadde fortalt at denne dagen blir mer “show off” enn et reelt innblikk i 

hvordan det er å jobbe i de ulike distriktene.

Løsningen med ærlige tilbakemeldinger scoret jeg som vanskelig å 

gjennomføre og med noe lav verdi. Løsningen vil ha lav verdi for 

kandidaten fordi den reelle scoren vet man ikke før man sammenligner 

den med den mest kvalifiserte kandidaten. Av samme grunn tror jeg 

også løsningen blir vanskelig å gjennomføre. 

Løsningen som hadde høyest verdi og var enklest å gjennomføre ble en 

veileder/informasjonstjeneste. Jeg valgte derfor å fortsette å arbeide 

med dette løsningsforslaget i prosessen. 

Utvikle

Figur 5 (Hvidsten m.fl. 2021). 
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Del 4: Levere
Levere-fasen handler om å teste ulike løsninger man har 

utviklet, forkaste de løsningene som ikke fungerer og 

forbedre de som fungerer (British Design Council 2022).

I denne fasen har jeg levert en løsning på problemet, fra 

testing av første iterasjon til nåværende prototype. Jeg har 

gjort rede for veien videre for prosjektet og implementering. 
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Prototyping og testing
Prototyping og testing, iterasjon 1

Testing, iterasjon 2

Kill your darlings

Tilbake i tenkeboksen

Ny løsning, iterasjon 1

Iterasjon 2

Iterasjon 3

Iterasjon 4, hi-fi prototype

Iterasjon 4, testing

Iterasjon 5

Iterasjon 5, testing

Levere
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Prototyping og testing, iterasjon 1

Jeg startet med å utforme en low fidelity (low-fi) prototype av 

veilederen. Prototyping er en måte å teste og å utforme ideer til 

løsningen. En low-fi prototype er en enkel form for prototype, gjerne 

visualisert på papir, som tar for seg de enkleste stegene i en tjeneste 

eller et produkt  (Stickdorn m.fl. 2018, 65). 

Jeg valgte derfor å lage en enkel prototype av en veileder på ark, og 

teste denne på noen studenter. Testing betyr å prøve løsningen på 

relevante aktører. Hensikten med testing og prototyping er å redusere 

antall fallgruver før man realiserer et prosjekt (Hvidsten m.fl. 2021). 

Da jeg testet prototypen fikk jeg tilbakemelding på at tanken om å 

tilgjengeliggjøre informasjon var viktig, men at den ikke nødvendigvis 

førte til handling. 

“Kanskje det skulle vært en mer praktisk måte å anvende informasjonen?”

Jeg tok med meg denne tilbakemeldingen videre og fortsatte å jobbe 

med ulike måter å fremstille informasjon. 

Levere

Bilde 25. Prototyping på papir. 

Bilde 26. Prototyping på papir. 
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Testing, iterasjon 2

Etter tilbakemeldingene på første iterasjon utforsket jeg ulike måter å 

fremstille og anvende informasjon (bilde 27). Jeg testet de ulike ideene 

jeg kom opp med, og brukte prikke-metoden for å komme frem til den 

best likte ideen (bilde 28). 

Prikke-metoden er en form for avstemming hvor hver del av teamet får 

et antall prikker de kan bruke for å stemme på en eller flere ideer 

(Digital Society School 2022). Prikke-metoden er en effektiv måte å ta 

avgjørelser på. Jeg lot tre personer stemme over hvilken idé som de 

syntes svarte best på problemet. 

Det var ideen om en ”verktøykasse” med ulik informasjon og verktøy 

man trenger for å håndtere jobbsøkerprosessen som fikk flest stemmer. 

For å sørge for at innholdet var relevant gikk jeg tilbake til innsikten jeg 

hadde samlet, og så på hvilke temaer som ble nevnt da (bilde 29). 

Levere

Bilde 27. Brainstorming, henter fra Miro.

 Bilde 28.  Brainstorming, henter fra Miro.

Bilde 29. Prototyping på ark.
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Kill your darlings
Underveis i arbeidet og etter testing ble jeg klar over at tjenesten ikke 

nødvendigvis avdekket behovene jeg hadde funnet i innsiktsarbeidet. 

Realiteten var at jeg hadde blitt for glad i en idé som ikke gjenspeilet 

behovet til kandidaten. I en tjenestedesignprosess kan det bli 

nødvendig med “kill your darlings.” Det vil si å legge fra seg en idé man 

selv liker, men som ikke er forankret i brukerens behov (Glass 2020). 

Jeg ble derfor nødt til å gå tilbake til innsikten jeg hadde samlet og ta en 

til titt på hva jeg hadde funnet ut. Det ble da veldig tydelig for meg at et 

stort problem var at kandidatene ikke fikk noen tilbakemelding når de 

ikke gikk videre i en prosess. Dette fører til at de kan havne i en loop 

hvor de aldri når opp og får seg jobb. Dette var et problem jeg var inne 

på tidligere på workshop, men da med en litt annen tilnærming. 

Jeg har tidligere i prosessen fått vite at alle cv-er og søknader leses i en 

rekrutteringsprosess, søknadene blir så sortert i en “ja” “tja” eller “nei” 

bunke. Kandidatene får ikke tilbakemelding på hvorfor de havner i de 

ulike bunkene, og hva de kunne gjort annerledes. Som tidligere sagt av 

leder i politiet, “mange ryker på dårlig CV eller søknad.”

På bakgrunn av dette og tidligere tilbakemeldinger fra kandidater om at 

de mangler informasjon om hva en god cv og søknad er, så jeg et behov 

for kandidatene å få vite hva som gjorde at de ikke nådde opp. 

Levere
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Tilbake i tenkeboksen
Levere

Som tidligere nevnt består en tjenestedesignprosess av flere iterasjoner. 

Prosessen er ikke-lineær og det kan bli nødvendig å ta et eller flere steg 

tilbake og gjenta en del av prosjektet på nytt (British Design Council 

2022).

Jeg begynte å undersøke ulike måter for å gi tilbakemelding i en 

prosess. Det finnes mange artikler som omtaler å håndtere 

tilbakemeldinger etter et intervju, men jeg fant ingen som tok for seg 

det å gi tilbakemeldinger tidlig i prosessen. Jeg ble derfor nødt til å 

tenke gjennom hvordan rekrutteringsprosessen i politiet foregår, og 

hvor det kan være nyttig å implementere tilbakemeldingen. Som nevnt 

tidligere blir alle søknader i en prosess lest og sortert. Jeg så derfor en 

mulighet for at rekruttererne gir tilbakemeldinger underveis i 

sorteringen av søknader. 

Som tidligere nevnt skal politiet alltid rekruttere i henhold til 

kvalifiseringsprinsippet. Dette vil si at rekruttererne må kunne 

begrunne hvorfor en kandidat ikke var kvalifisert og hvorfor noen andre 

fikk jobben. 
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Ny løsning, iterasjon 1
Den nye løsningen ble et tilbakemeldingssystem, og systemet består av 

tre deler (bilde 30). Del 1 er stillingsutlysningen, den er til for at 

rekruttereren enkelt skal kunne måle søknaden og CV opp mot 

kvalifikasjonskravene som er satt til stillingen. Del 2 er hvor 

rekruttereren ser og leser kandidatens CV og søknad. Del 3 er et verktøy 

rekruttereren skal bruke for å gi tilbakemeldinger på CV og søknad. 

Rekruttereren kan markere informasjon i CV og søknaden, og gi den en 

av tre ulike markeringer. 

! = Spennende detalj, positivt for kandidaten. 

? = Dette er noe vi må vite mer om, enten spørre kandidaten eller 

referanse. 

X = Dealbreaker, dette gjør at kandidaten ikke kvalifiseres til stillingen. 

Jeg testet løsningen på en med kjennskap til rekrutteringsprosessen i 

politiet. Tilbakemeldingen jeg fikk på første iterasjon av prototypen var: 

1. Det må bli tydeligere hva markeringene betyr.

2. Hvordan knyttes tilbakemeldingene opp mot 

stillingsutlysningen?

Jeg tok disse tilbakemeldingene videre til neste iterasjon av prototypen. 

Bilde 30. Iterasjon 1.

Levere

1

3
2
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Iterasjon 2

I iterasjon 2  la jeg til kvalifikasjonene fra stillingsutlysningen som en 

sjekkliste ved siden av CV og søknad (bilde 31).

Jeg testet prototypen på HR-seksjonen, og fikk da tilbakemeldinger om:

1. Ideen i seg selv er fin, men fra et rekrutteringsperspektiv så kan 

det være vanskelig å gjennomføre. Det vil være tidkrevende, og 

ofte er det små nyanser som kan være vanskelig å forklare. 

2. Siden nyansene er så små, så kan det fort bli “bråk” når 

kandidatene sammenligner resultatene sine. 

3. De aller fleste som søker jobb fyller kvalifikasjonene, men de blir 

konkurrert ut basert på andre faktorer. 

4. Kanskje det er mulig å gjøre det enda enklere? 

Jeg tok til meg tilbakemeldingene og prøvde å tenke enklere. Mange 

kandidater har gitt tilbakemelding på at de generelt får lite informasjon 

gjennom prosessen, og dette gjør det vanskelig å være i mange 

prosesser samtidig. Dette ble derfor utgangspunkt for videre utvikling 

av løsningen. 

Bilde 31. Iterasjon 2. CV og søknad er skrevet med utgangspunkt fra prosjektets personas. Kvalifikasjonene er hentet fra en faktisk 

stillingsutlysning i politiet. 

Levere
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Iterasjon 3

Den aller enkleste tilbakemeldingene man kan gi kandidatene er 

beskjed om de har kommet videre i prosessen eller ikke, så fort 

rekruttererne vet. Dette har jeg fått tilbakemelding fra kandidatene på 

at ikke skjer, og at i noen tilfeller så får de ikke noe tilbakemelding før 

flere måneder senere når de ser at stillingen har blitt besatt. 

Under observasjonen i webcruiter la jeg merke til at det kun finnes to 

statuser en kandidat kan se underveis i prosessen. Statusene er “under 

behandling” og “ferdig behandlet. ”

Jeg tok kontakt med en jobbsøker i politiet jeg hadde snakket med 

tidligere i prosjektet og spurte hva hun skulle ønske hun visste 

underveis i prosessen. Hun ga tilbakemelding på:

- Hvor man var i prosessen

- Når man kan forvente svar

Disse tilbakemeldingene samsvarte med annen innsikt jeg hadde samlet 

tidligere. Med utgangspunkt i dette lagde jeg en low-fi tidslinje som 

viser hvor man er i prosessen (bilde 32).

Levere

(bilde 32). Low-fi prototype på ark
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Iterasjon 4, hi-fi prototype
Levere

Bilde 35, hentet fra prototype i Figma. Kandidaten har fått tilbakemelding og gikk dessverre ikke videre i prosessen. 

Bilde 34, hentet fra prototype i Figma. Prosessen har gått videre til seleksjon. Bilde 33, hentet fra prototype i Figma. Steg en, søknad er mottatt. Kandidaten kan se planlagt prosess videre. 
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Iterasjon 4, testing
Levere

Jeg kontaktet jobbsøkere jeg hadde snakket med tidligere i prosessen 

for å teste løsningen min. 

Første person jeg testet prototypen på har nylig fått fast stilling i 

politiet. Hun anslår å ha søkt opp mot 100 stillinger i etaten.

Under test av prototypen fikk jeg tilbakemelding på:

1. Ideen er veldig god. Jeg liker at jeg kan se hvor i prosessen jeg er, 

det vil gjøre det mer forutsigbart å være i flere prosesser 

samtidig. 

2. Det er litt forvirrende med to punkter på tilbakemelding. Kanskje 

det siste punktet kan ha et annet navn?

3. Jeg skulle ønske jeg kunne fått litt mer tilbakemelding på hvorfor 

jeg ikke fikk jobben. Det trenger ikke være noe mye, men for 

eksempel “du har for lite erfaring.”

Basert på tilbakemeldingene lagde jeg en ny iterasjon av tjenesten. 
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Iterasjon 5
Levere

Siste punkt i tidslinjen har blitt endret fra 

tilbakemelding til ansettelse (bilde 36). 

Punkt for tilbakemelding har blitt mer 

utdypende med en enkel grunn for at 

kandidaten ikke kom videre (bilde 37). 

Bilde 36, hentet fra prototype i Figma. 

Bilde 37, hentet fra prototype i Figma. 

508 BPP3100 72



Iterasjon 5, testing
Levere

Testing av iterasjon 5 ble gjort på en jobbsøker i politiet. Hun  har søkt 

rundt 70 jobber, og er fortsatt uten fast jobb i politiet. 

Tilbakemeldingene hun kom med var:

1. Alt i alt ser det veldig oversiktlig ut, og prosessen føles mer 

forutsigbar. 

2. Det er misvisende at det er et “checkmark”-ikon på avslag. 

3. Hvordan kommer det til å se ut når man er i flere prosesser 

samtidig? Jeg skulle gjerne sett en side med oversikt over åpne 

og lukkede prosesser. 

Basert på tilbakemeldingene gjorde jeg noen siste endringer. 
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Tjenestekonsept
Endelig tjenestekonsept, Respons

Om Respons

Visuelle valg

Gamification

Mockups

Brukerreise etter respons

Levere
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Endelig tjenestekonsept, Respons
Levere

Bilde 38. Oversikt over de ulike prosessen kandidatene er i og status på prosessene. Hentet fra prototype i Figma. Bilde 39. Oversikt over søknadsprosess med stegene videre. Hentet fra prototype i Figma.

Bilde 40. Underveis i prosessen. Progressbar viser fremgang i prosessen. Hentet fra prototype i Figma. Bilde 41. Kandidaten kom ikke videre i prosessen, og har fått tilbakemelding. Hentet fra prototype i Figma.
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Om Respons

Hva
En tidslinje som visualiserer de ulike stegene for en kandidat i en 

ansettelsesprosess i politiet. 

Til hvem
Systemet er til for både rekruttere og kandidater. Rekruttererne 

kan bruke respons som et planleggingsverktøy for rekruttering, og 

kandidatene får en enkel oversikt over rekrutteringsprossesene de 

står i. 

Hvorfor
Systemet sikrer en bedre oversikt over de ulike 

rekrutteringsprosessene en kandidat er i. Dette vil gjøre det mer 

oversiktlig for kandidatene som er i mange prosesser samtidig. 

Rekruttererne er forpliktet til å gi kandidatene tilbakemelding ved 

første seleksjon, og begrunnelse for at kandidaten ikke kom videre 

i prosessen. 

Prosessen blir tryggere for kandidatene da de har innsikt i 

ansettelsesprosessen, og har tidsfrister å forholde seg til. 

Levere
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Visuelle valg

Visuelle valg
I følge Rybakken (2004) så appellerer farger direkte til sanseapparatet. 

Farger er ladet med både emosjonelle og symbolske overtoner. 

Fargene jeg har brukt i tjenesten er valgt for å forme opplevelsen til 

brukeren av tjenesten. Slik tidligere innsikt viser kan det å være 

jobbsøker i politiet være er stressende opplevelse. Det var derfor viktig 

for meg å velge farger i tjenesten som sørger for ro for brukeren. 

Flesteparten av de visuelle elementene i løsningen er ulike blåtoner. I 

følge Sherin (2012) er fargen blå en god farge for å kommunisere tillit 

og ro. Bakgrunnen for tjenesten er satt i en lys blåtone. Dette har jeg 

gjort for å skape kontrast til tidslinjene som er røde og grønne. 

Jeg har benyttet meg av trafikklysmodellen for fargevalget på 

tidslinjene. Vi forbinder grønn med håp og glede, og dette ble derfor en 

god farge for å signalisere at en bruker fortsatt er med i en 

rekrutteringsprosess. I følge Rybakken (2004) signaliserer rød derimot 

fare eller stopp, og ble derfor en passende farge for å kommunisere at 

brukeren ikke kom videre i en prosess. 

Grønn og rød er kontrastfarger til hverandre, og vil derfor gjøre det 

enkelt for brukeren å skille mellom forskjellig status på de ulike 

tidslinjene i løsningen.

Levere
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Gamification
Levere

Gamification
Gamification handler om å bruke spillelementer for å appellere til 

menneskelig motivasjon. Det er en designprosess som optimerer for 

menneskelig motivasjon, i motsetning til ren effektivitet (Chou 2022). 

I følge entreprenøren Yu-kai Chou (2022) er nesten alle spill morsomme 

fordi de appellerer til en av åtte kjernekrefter som motiverer mennesket 

til å utføre bestemte aktiviteter. Noen spillteknikker driver mennesket 

fremover på en inspirerende måte, og andre på en manipulerende måte. 

I Respons har jeg benyttet meg av en “progress bar” for å vise fremdrift i 

rekrutteringsprosessen (bilde 42). En progress bar appellerer til den 

andre kjernekraften, utvikling og gjennomføring, som driver mennesket 

(Chou 2022). Kandidaten vil føle fremdrift i prosessen, og holde 

motivasjonen oppe. 

(bilde 42). Hentet fra prototype i Figma.
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Mockups
Levere

Bilde 43. Mockups av løsning. Bilde 44. Mockups av løsning. 

508 BPP3100 79



Brukerreise etter Respons
Levere

Jeg har lagd en ny brukerreise for 

kandidaten etter introduksjonen av 

Respons. Som brukerreisen viser opplever 

kandidaten at prosessen er oversiktlig og 

forutsigbar. 

Smertepunktene med å vente på svar og 

ikke komme videre til intervju har gått fra 

å være punkter som gjør kandidaten 

usikker og lei, til å bli punkter som gjør 

kandidaten trygg og de opplever følelsen 

av å bli respektert. 

Slik linjen som visualiserer følelser viser 

vil det fortsatt være noe skuffende å ikke 

få en jobb, men kandidaten sitter igjen 

med en følelse av at rekrutteringen var en 

god opplevelse. 
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Implementering
Implementering, veikart

Pilotprosjekt

Å lykkes med implementering

Veien videre

Refleksjon til prosess

Konklusjon

Levere
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Implementering, veikart
Levere

Veikart (roadmap)
Å lage veikart er en metode for å støtte 

overgangen fra et tjenestekonsept til en 

implementert tjeneste (Almqvist 2020). 

Siden prosjektet skal presenteres for 

HR-nettverket i Politidirektoratet har 

jeg valgt å ta utgangspunkt i et veikart 

som i følge Almqvist (2020) er passende 

for kommunikasjon med partnere i et 

prosjekt. Veikartet (figur 6)  har et 

middels detaljnivå, og er delt inn i 

hendelser og milepæler. Veikartet er delt 

inn i kort sikt, medium sikt og lang sikt. 

Et veikart bør oppdateres jevnlig for å 

sørge for at det holdes relevant i forhold 

til prosjektets utvikling (Hvidsten m.fl. 

2021). I prosjektet vil HR-seksjonen i 

Politidirektoratet stå for arbeidet med 

implementeringen. Det er derfor viktig at 

de som arbeider i seksjonen føler eierskap 

til veikartet (Hvidsten m.fl. 2021). I veien 

videre for prosjektet ville jeg derfor 

forbedret og videreutviklet veikartet 

sammen med HR-seksjonen. 
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Pilotprosjekt
Levere

Pilotprosjekt
Som nevnt i veikartet vil jeg anbefale HR-seksjonen i Politidirektoratet 

å starte en pilotprosjekt for tjenestekonsept. En designpilot er en nyttig 

måte for å teste ut et tjenestekonsept og hvordan det fungerer i den 

virkelige verden (Hvidsten m.fl. 2021). 

Jeg vil anbefale HR-seksjonen å starte opp med et enkelt pilotprosjekt 

hos et fåtall politistasjoner. Fordelen med å starte en enkel pilot er å 

raskt kunne luke ut de åpenbare problemene. Videre kan piloteringen 

gjøres mer omfattende ved å inkludere en større del av tjenesten og 

flere brukere (KS 2018). 
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Å lykkes med implementering
Levere

For at implementering skal lykkes kreves det noen forhåndsregler. 

Grunnen for implementering og endring må kommuniseres til alle 

involverte parter. Det vil også være hensiktsmessig å involvere partene i 

testing og utforming, og etter implementering må det iverksettes tiltak 

for at endringene ikke bortfaller (Langley 2009). 

Det vil også være en mulighet for at de ansatte i politiet ikke ønsker 

endring, og er villige til å bruke designforslaget. Det finnes mange 

grunner til at mennesker motsetter seg endring, det vil for en leder 

derfor være nyttig å vite kilde til motstanden og legge en strategi 

(Kanter 2012). Jeg vil legge frem tre eksempler på slike situasjoner, og 

hvordan HR-seksjonen i Politidirektoratet kan løse disse. 

Å lykkes med implementering Tap av kontroll
Endring kan forstyrre handlingsfriheten i organisasjonen, og få ansatte 

til å føle at de mister kontrollen over territoriet sitt (Kanter 2012). Det 

vil derfor være hensiktsmessig for Politidirektoratet å invitere de som 

blir berørt av endringen med i planleggingen og gi dem eierskap. 

Tap av ansikt
Endring handler om avvik fra fortiden. Ansatte som er knyttet til den 

forrige versjonen av tjenesten som blir erstatte vil derfor kunne føle at 

de har tatt feil og bli defensive (Kanter 2012). Politidirektoratet bør 

derfor poengtere ut de elementene med tjenesten som fungerer, og 

tydeliggjøre at behovet har endret seg. 

Mer arbeid
Dette er en universell utfordring, for endring handler faktisk om mer 

arbeid. Dette betyr at de som står nærmeste endringen ofte er 

overbelastet, i stor grad grunnet uforutsette feil midt i endringen 

(Kanter 2012). På bakgrunn av dette bør Politidirektoratet anerkjenne 

deltakerne i endringsarbeidet. 
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Veien videre
Levere

Etter introduksjonen av Respons har jeg utarbeidet tre steg som 

Politidirektoratet kan arbeide videre med for å fortsette 

effektiviseringen og forbedringen av rekrutteringsprosessen. Stegene er 

basert på brukerinnsikt samlet tidligere i prosjektet. 

Gjennomgang av rekruttering i de 
ulike politidistriktene

Innsikten jeg har samlet viser at de ulike 

politidistriktene i Norge har ulike rutiner og 

måter  for rekruttering.

Jeg vil derfor anbefale Politidirektoratet å 

gjøre en større gjennomgang av de ulike 

rutinene, og deretter utarbeide en best 

practice som skal gjelde for hele etaten. 

Etter dette vil jeg anbefale Politidirektoratet å 

utarbeide en ny rekrutteringsveileder for 

politi- og lensmannsetaten. 

Større fokus på brukerinvolvering

Slikt aktørkartet og innsikten viser har flere av 

aktørene som påvirker rekrutterings-

prosessen liten til ingen brukerkontakt.

Jeg vil derfor anbefale Politidirektoratet å 

fortsette å involvere brukerne av sine 

løsninger. Dette kan de for eksempel gjøre ved 

å ta utgangspunkt i behovene til de tre andre 

atferdsarketypene jeg har utformet tidligere i 

prosjektet. 

En annen mulighet for brukerinvolvering er at 

Respons utvides til å inkludere en mulighet 

for kandidatene til å komme med 

tilbakemeldinger på rekrutteringsprosessen. 

Utfordre statsansatteloven

Innsikten viser at det er utfordrende å gjøre 

ansettelser i politiet, og mange av 

utfordringene bunner i statsansatteloven.

Jeg vil derfor anbefale Politidirektoratet å se 

på statsansatteloven med “nye øyne” og se om 

det finnes muligheter i loven som direktoratet 

ikke er klar over. Et annet forslag kan være å 

utarbeide et forslag til en ny statsansattelov 

som gjør det enklere å gjøre effektive 

ansettelser i staten.  
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Refleksjon rundt prosess

Jeg startet prosjektet ved å sette en relativt streng tidsramme for 

prosessen. Etter kun et par uker begynte planen jeg hadde satt å bli 

forskjøvet. Det tok lengre tid enn forventet å komme i kontakt med 

personer å snakke med, til tross for at jeg hadde en vei inn gjennom 

Politidirektoratet. Jeg har derfor lært at man ikke kan ta for gitt at det er 

enkelt å komme i kontakt med personer, og man bør beregne god tid til 

dette. 

Innsiktarbeidet ble gjort uten en definert målgruppe. Jeg ønsket å 

snakke med et bredt utvalg av personer for å belyse problemet fra ulike 

vinkler. Dette førte til at det ble utfordrende å få en strukturert oversikt 

over problemet, og definering-fasen tok mye tid. 

Grunnet at hele tidsplanen ble forskjøvet fikk jeg mindre tid enn jeg 

ønsket til idéutvikling og testing. Dette var noe jeg lærte veldig mye av, 

men også førte til at det ble en hektisk innspurt med prosjektet.  

Det har vært veldig spennende og lærerikt å få arbeide med en reel case 

fra Politidirektoratet. Det har vært en tung problemstilling å arbeide 

med, men jeg er stolt av hva jeg har levert. 

Levere
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Konklusjon

Respons forutsetter at rekruttereren i politiet lager en konkret tidsplan 

for prosessen før stillingsutlysning. Dette vil bidra til å sikre effektive 

prosesser da rekruttererne har tidsfrister å forholde seg til. 

Som tidligere nevnt trenger ikke effektivisering være én stor 

omveltning, men heller bestå av små endringer over tid. Resultatet av 

pilotprosjektet jeg har anbefalt for  Politidirektoratet vil bidra til å svare 

på om løsningen faktisk effektiviserer rekrutteringsprosessen. 

Rekrutteringsprosessene vil også bli mer effektive for kandidatene, da 

de vil få tilbakemelding etter første seleksjon. Mange kandidater er i 

mange rekrutteringsprosesser samtidig, og Respons vil gjøre det enklere 

å holde oversikt over de ulike prosessene. 

Levere

I denne oppgaven har jeg gjennomført en tjenestedesignprosess med 

mål om å skape en velfungerende tjeneste som forbedrer og 

effektiviserer jobbsøkerprosessen i politiet. Gjennom prosessen har jeg 

benyttet meg av ulike verktøy for innsiktssamling og analysering av 

innsikt, kreative metoder for idégenerering og utformet en tjeneste. 

Jeg har tatt utgangspunkt i en problemstilling, og den siste versjonen av 

problemstillingen var:

“Hvordan kan tjenestedesign effektivisere all rekruttering av nyutdannende 

i politiet som står uten fast jobb i etaten?” 

Jeg har også hatt en underproblemstilling for oppgaven:

“Hvordan kan opplevelsen av søknadsprosessen bli tryggere for Engstelige 

Emma?” 

Resultatet av prosessen ble tjenestekonseptet Respons. Respons skal 

sikre en bedre og tryggere opplevelse for kandidaten gjennom bedre 

planlagte og mer forutsigbare rekrutteringsprosesser. 
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