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Intro

Tilnærming og rammeverk

Tilnærming til prosjektet Rammeverket
Jeg har undersøkt problemstillingen ved å bruke prosessrammeverket de-
signsløyfa, et verktøy som bidrar til å strukturere en potensielt kaotisk pro-
sess. Rammeverket er hentet fra boken «Introduksjon til tjenestedesign» 
(Hvidsten, et al. 2021), som igjen har hentet inspirasjon fra Design Council 
sin Double Diamond (Design Council, u.d.). 

I dette rammeverket forholder jeg meg til seks faser; Forberedelse, forstå, 
definere, idéutvikle, prototype/teste og implementering. I hver av fasene 
benytter jeg meg av ulike metoder og tankesett. Designsløyfa respresen-
terer to ulike tankesett, divergent og konvergent, som gjenspeiles i model-
lens form. «Divergente faser åpner for nye inntrykk, og konvergente faser 
lukker prosessen igjen.» (Hvidsten, et al. 2021) Jeg vil gå nærmere inn på 
hver enkelt fase etter som jeg skal inn i dem i prosessen. 

Forberedelse Forstå Definere Idéutvikle Prototype/teste Implementering

Problem Løsning

Dette prosjektet er gjennomført sammen med Indre Østfold kommune og 
avdelingen for innovasjon og kommunikasjon. Jeg har jobbet selvstendig, 
men har hatt tett kontakt med både direktøren og andre ansatte i avde-
lingen - som også er knyttet til Innbyggertorg og bibliotek. Jeg brukte Miro 
som verktøy for å samle alt av arbeid og innsikt gjennom hele perioden. 
Målet med prosjektet var først og fremst å løse problemstillingen vi stod 
overfor på en måte som vil gagne prosjekteier, Indre Østfold Kommune, 
over tid - dernest var målet at jeg på veien dit ville bli tryggere i rollen som 
tjenestedesigner, og at jeg i denne bacheloroppgaven kan vise til deler av 
det jeg har lært gjennom et treårig studium.

Oversikt over miroboardet gjennom prosjektet. Designsløyfa.
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Intro

Designmanual

Inspirert av kommunen
Jeg har valgt å bruke kommunens egen designmanual, hentet fra ansat-
tes intranett, som inspirasjon i denne prosessmappen. Jeg har benyttet 
meg av noen utvalgte farger som jeg tenker bidrar til å formidle dette 
prosjektets budskap. Jeg har også latt meg inspirere av ikonene til kom-
munen i mine egne illustrasjoner. Grunnen til dette er at jeg da kan bruke 
det grafiske uttrykket både innad i kommunen og i eventuelle andre sam-
menhenger uten å kun assosieres med Indre Østfold kommune.  

Mine utvakgte farger med forklaring hentet fra kommunens 
designmanual. 

Ikonene til kommuen som er brukt som inspirasjon for egne illustrasjoner.

Kommunens farger brukt i egen illustrasjon.

Eksempel på hvordan kommunens ikoner er brukt som inspirasjon for illustrasjonene.
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Intro til fase

Forberedelser

Innleveringen

Implementering

Milepæler

Aktivitet

Veiledning

Teste

Prototype

Idéutvikle

Definere

Innsikt

Forberedelser

Uke 12Uke 11Uke 10

MaiFebruar
Uke 1 Uke 3 Uke 9Uke 8Uke 7Uke 6

April
Uke 5Uke 4Uke 2

Prosjektperiode

Bachelorprosjekt - Innbyggertorg og bibliotek
Mars

21.februar-25.februar

21.februar - 20.mai

21.februar - 18.mars

Spisset problemstilling, grounded 
theory og tjenesteløfte

Veiledning

Feb 28

Levere materiale

Feb 25

Veiledning

Mar 21

Veiledning

Apr 06

Veiledning

Apr 25

Veiledning

May 04

Levere materiale

Mar 18

Levere materiale

Apr 03

Levere materiale

Apr 22

Levere materiale

May 02

Innsikt fra mange ulike metoder 
samlet i et dokument

18.mars - 27.mars

Sitte igjen med én idé som kan 
prototypes og testes

18.april - 03.mai

Hyppig testing og iterering Ferdig prototype

25.april - 03.mai

04.april - 11.mai

Plan for implementering

28.april - 19.mai

Innlevert Bachelor

28.mars - 17.april

Gantt-skjema
I og med at dette prosjektet skulle inngå i min bacheloroppgave, så valg-
te jeg å sette opp et Gantt-skjema for å få en oversikt over hele prosjekt-
perioden. Kashyap (2018) beskriver Gantt slik: «In simple words, Gantt 
charts are a staple tool for project management, particularly in planning 
and scheduling projects.» Mitt Gantt-skjema innholder de ulike fasene-
jeg skal gjennom - med datoer og milepæler, samt veiledningstimer og 
frister. På den måten får jeg en oversikt hvor jeg er i prosjektet og når jeg 
må gå videre for å rekke alt jeg skal gjennom. 

Når jeg skal gå i gang med et tjenestedesignprosjekt som dette, vil det 
være nyttig å gjøre gode forberedelser i forkant. Det handler ikke om å 
vite nøyaktig hva som er den konkrete løsningen, men kanskje finne en 
retning for prosjektet. «Altfor konkrete mål og rammer rundt et tjeneste-
designprosjekt kan virke mot sin hensikt, da vi ønsker å holde et diver-
gent tankesett og åpne oss for nye muligheter i denne fasen.» (Hvidsten, 
et al. 2021) Hvidsten skriver så videre at det er viktig å stille spørsmål om 
hva og for hvem før man går løs på hvordan. Hvem er det jeg egentlig er 
her for? Og hva er den underliggende problemstillingen?

Gantt-skjema med tidsplan og milepæler for prosjektet
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Intro

Indre Østfold Kommune

Indre Østfold ble etablert etter kommunesammenslåingen januar 2020, 
og består av gamle Askim, Eidsberg, Trøgstad, Hobøl og Spydeberg 
kommune. Kommunen er i dag Norges største jordbrukskommune og 
har over 45 000 innbyggere.

Indre Østfold kommune valgte etter sammenslåingen å beholde alle 
de fem innbyggertorgene og bibliotekene fra de tidligere kommu-
nene. I en rapport utarbeidet for kommunal- og regionaldeparte-
mentet står det at «Lokalisering av tjenesteproduksjonen er vik-
tig ut fra to synsvinkler; tjenestenes tilgjengelighet og antall 
arbeidsplasser» (Proba Samfunnsanalyse 2013) 

Ifølge kommunens nettside skal innbyggertorg og 
bibliotek være en møteplass for kommunens inn-
byggere. «En felles storstue hvor man i tillegg 
til tjenester og service fra kommunen, kan mø-
tes for å diskutere, eller bare hygge seg.» (Indre 
Østfold kommune 2021) Videre skriver kommu-
nen man også kan låne bøker og delta arrange-
menter (Indre Østfold kommune 2021).

Innbyggertorg og bibliotek

Kart over Indre Østfold kommune illustrert 
med farger der de fem gamle kommunene lå.
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”

Intro

Problemstilling 1.0

Den første problemstillingen ble utarbeidet etter et møte med direktøren 
for avdelingen til blant annet innbyggertorg og bibliotek. Bakgrunnen er 
et uttrykt behov for å forbedre hverdagen til de ansatte ved kommunens 
fem innbyggertorg og bibliotek. Arbeidsdagen deres er i dag preget av 
flere områder som skal dekkes, som for eksempel skranke, sentralbord 
og bibliotek. Organiseringen av de ulike arbeidsoppgavene varierer fra 
innbyggertorg til innbyggertorg. Dette resulterer i ulik bruk av kapasitet 
på de fem innbyggertorgene, samt at tjenestetilbudet til innbyggerne i 
Indre Østfold også kan variere fra sted til sted.

I første problemstilling valgte jeg å fokusere på både ansatte og innbyg-
gere til tross for at det uttrykte behovet kom på vegne av ansatte. Dette 
er fordi jeg tror at en løsning på behovet til de ansatte vil resultere i at 
innbyggerne får en enda bedre tjeneste.

Hvordan kan vi gjøre innbyggertorg og 
bibliotek i Indre Østfold bedre for både 

ansatte og innbyggere?
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Intro til fase

Forstå
Selv om jeg nå går over i en ny fase, så tar jeg med det divergente tanke-
settet fra forberedelsesfasen inn i forståfasen. Jeg fikk tidlig en innføring 
av avdelingens direktør, men i denne fasen handler det om å åpne opp 
for alle muligheter. Oppdraget er der, den første problemstillingen er for-
mulert, men som Hvidsten (2021) skriver handler det nå om å «rive i styk-
ker oppdraget». Jeg må kunne stille meg kritisk til det jeg har allerede har 
fått vite, og tørre å dykke dypere for å finne de virkelige, underliggende 
utfordringene brukerne står overfor. Dette skal jeg gjøre ved å bruke ulike 
metoder, som for eksempel intervju og observasjon, for å skape innsikt 
og forståelse. I løpet av prosjektet har jeg flere ganger kommet over eller 
måttet hente inn ny innsikt. Dette er, som Hvidsten (2021) skriver, fordi 
innsikt er ferskvare og skapes gjennom hele prosessen. 

Forståfasen markert i rødt, og med piler som 
illustrerer divergent, åpent tankesett.
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Forstå

Innsikt

«Innsikt skapes gjennomgående i designprosessen fordi vi lærer under-
veis.» (Hvidsten, et al 2021) I begynnelsen av et prosjekt kan mulige 
retninger være mange. Forhåpentligvis har man allerede peilet ut en ret-
ning i forberedelsene, men det kan uansett være nyttig å vite hvor man 
skal begynne. Vi er i en åpen fase, og ønsker å tilegne oss så mye innsikt 
som mulig om det området vi skal utforske. Hvidsten (2021) skriver at det 
første man må gjøre er å kontakte relevante personer. For meg var det 
de ansatte ved kommunens fem innbyggertorg og bibliotek samt innbyg-
gere som var mine viktigste informanter. Det er disse som til daglig er 
tett på tjenestene og dermed sitter på førstehåndskunnskap om hvordan 
innbyggertorg og bibliotek fungerer. Så er det også disse jeg ønsker å 
forbedre hverdagen til. Jeg valgte å kontakte lederen for hver avdeling 
via e-post, slik at vi kunne avtale tidspunkt for besøk. Hensikten med 
disse besøkene var å kunne snakke med/intervjue de ansatte og innbyg-
gere, og for å oppleve/observere tjenestene og hverdagen deres - altså 
skape innsikt.

Hvordan skape innsikt?
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Forstå

Sekundærinnsikt

I innsiktsarbeidet kan vi skille mellom primæ-
rinnsikt og sekundærinnsikt. Hvidsten (2021) 
skriver at primærinnsikt er det man selv har 
samlet inn gjennom førstehåndserfaring, og 
sekundærinnnsikt er basert på andre sin 
primærinnsikt og erfaring. I dette prosjek-
tet brukte jeg mye av de første dagene på 
å innhente sekundærinnsikt fra blant annet 
kommunens nettsider, kommuneplanen og 
tidligere undersøkelser. Dette gjorde jeg for 
å kunne stille godt forberedt da jeg skulle ut 
i felten for å skape primærinnsikt på egen-
hånd. 

I kommuneplanen ble jeg introdusert for kom-
munens satsningsområder, der et av disse 
er samskaping. Kommunen har som mål «å 
legge til rette for samskapingsprosjekter i 
samarbeid med innbyggerne, næringslivet, 
frivilligheten og høyskole- og universitetsmil-
jøer.»(Indre Østfold Kommune 2021) Hvids-
ten (2021) skriver at samskaping handler om 
å aktivt involvere brukerne i den skapende 
prosessen det er å finne løsnigner på egen-
opplevde problemer. Dette er noe jeg ønsket 

Mysen

Askim

Innbyggertorg og 
bibliotek

Rådhus

Skjønhaug

Indre Østfold 
Husflidslag

Bua - Frivilligheten

Landbrukskontoret

Spydeberg

Meråpent bibliotek

AnsatteMysen E- sport Arena

Homestart

Tomter

SpråkkafèPost i bibliotek

Ansatte

Ansatte

Plan og byggesak

Ansatte

Alle

Ungdom for barn Koronatelefon/
koronatester

Sentralbord

Publikums- PCer

Seniorkafè Advokatvakten

Strikk og lytt

Torvet Ung

Lesesirkel

Bok og kaffe

Meråpent bibliotek

Meråpent bibliotek

Kjøpe billetter

Turistinfo

Bibliotek

Leie lokaler

Datahjelp

informasjon om 
offentlige tjenester

Hjelp til 
skjenkebevilgnings- 

prøve

Hjelp til å fylle ut 
søknader

Søppelsekker

Ansatte

Bokfrokost

Leder

Oversiktskart over tjenester og ansatte ved 
alle de fem lokasjonene til IB laget i Miro.

for brukerne i dette prosjektet.
Jeg undersøkte også kommunens egne nett-
sider grundig, for å få et innblikk i hva inn-
byggertorg og bibliotek er, hvilke tjenester 
de tilbyr felles og hvilke tjenester de ulike 
lokasjonene tilbyr spesielt. Ut fra denne inn-
sikten tegnet jeg opp et kart som jeg brukte 
flittig da jeg besøkte alle fem innbyggertorg 
og bibliotek senere i prosjektet. 

I løpet av prosjektperioden fikk jeg også tak i 
en fersk rapport basert på en innbygger-un-
dersøkelse gjort i regi av en arbeidsgruppe 
fra Indre Østfold og Drammen kommune. Ar-
beidsgruppen kaller seg ”Beste praksis for 
innbyggertorg og bibliotek”, og i rapporten 
fremkommer det at innbyggerne er tilfreds 
med løsningen den nye kommunen har valgt 
med tanke på innbyggertorg og bibliotek.
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Forstå

Primærinnsikt

Planen min var å tidlig besøke de fem ulike lokasjonene til IB i kom-
munen. I tillegg til å innhente sekundærinnsikt i forkant, laget jeg også 
en intervjuguide (se vedlegg) «En intervjuguide er en liste over hvilke 
nyttige spørsmål du skal stille (...) En godt utarbeidet intervjuguide kan 
forsikre at du stiller spørsmål som er relevante, godt formulerte og som 
dekker de temaene du øsnker å finne ut noe om.» (Hvidsten, et al 2021) 
Intervjuguiden bestod av ulike kategorier jeg kunne tenke meg å få mer 
innsikt i da jeg først fikk noen dyrebare timer på arbeidsplassen deres.  
For eksempel om arbeidshverdagen, samarbeidet mellom avdelingene, 
skranke og telefon. Guiden var lagt opp slik at den kunne veilede meg 
gjennom  et semi-strukturert intervju. «Et semi-strukturert intervju er når 
du har spørsmål som veileder, men det er mulig med noe samtale og 
diskusjon så lenge det er relevant.» (FlexMR u.d.)

Intervju
Jeg utarbeidet også en observasjonsguide (se vedlegg) før jeg dro på 
besøk. «Observasjon gir også en forståelse for et fenomen i den kontek-
sten det foregår i, ikke bare gjennom gjengivelse fra andre i intervju (...)
En observasjonsguide vender blikket ditt mot spesielle aspekter av en 
situasjon.» (Hvidsten, et al. 2021) Altså kan observasjon være et viktig 
supplement til intervjuene for å få et enda mer reelt bilde av situasjonen. 
En observasjonsguide blir som et kart over hva du skal se etter mens du 
er ute i felten, slik at du fanger opp det du faktisk er der for å observere.  

Observasjon

Intervjuguide Innbygger:

Hvem
Ektepar rundt 70

Hva gjør du til vanlig?
Pensjonister

Hvordan kom du deg hit? Var det enkelt? Parkering?
Vi gikk, har mye tid :)))

Hva skal du her i dag?
her for å låne

Hvilke tjenester pleier du å benytte deg av her på IB?
bruker biblioteket ofte!
bruker også Meråpent dersom det er stengt

Hvilke tjenester bruker du ikke?
Om du kunne endret noe eller forbedret noe, hva ville du gjort?

Klundrer mye på internettet, når jeg skal bestille bøker og 
sånn, da må jeg logge inn med bankid. Kunne tenke meg 
at det fungerte på samme måte som i selvbetjeningen. 
Fungerte ikke så lett. Savner at det henger mer sammen i 
systemene

Egne tanker:
Jeg bør teste hvordan det er å låne bøker på nett!

Intervjuguide Ansatt:

Er det greit at jeg gjør opptak av samtalen?
Kun for at jeg skal kunne konsentrere meg mer om det du sier.

Oppvarming:
Hva heter du?
Hvor bor du?
Hva liker du gjøre på fritiden?

Arbeidshverdag:
Hvordan kommer du deg til jobb?
Hva er din arbeids- og studie- bakgrunn?
Hvor lenge har du jobbet her på IB?
Hva er din rolle/ditt ansvar her? Hvor stor stilling?

Beskriv en vanlig arbeidsdag for deg.
Hvilke tjenester tilbyr dere her? Hvem har ansvar for hva? Eksterne aktører?
Hva er det beste du vet med å jobbe her? Hva gjør deg glad? Hva får du energi av?
Hvilken aldergruppe opplever du at du får best kontakt med gjennom jobben?
Hvilke hendelser/arbeidsoppgaver tapper deg for energi? Hva gjør deg mest oppgitt?
Om du står ovenfor en krevende problemstilling i jobbsituasjon, hvem henvender du deg til?

IB'ene:
Hvordan opplever du samarbeidet mellom IB'ene i IOK?
Hvordan vil du beskrive miljøet dere i mellom?
Hva gjør dere for å forbedre samarbeidet?
Hvilke kommunikasjonsflater bruker dere?
Hva tenker du om at dere tilbyr ulike tjenester?

Telefon:
Hva er oppgaven til sentralbordet? Hvem er de til for?
Hvem ringer inn til sentralbordet?
Hva ringer de inn om? Hvor lang tid pleier en samtale å ta?

Skranke:
Hvem henvender seg til skranken?
Hva spør de om? Hva lurer de på?
Hvilke andre oppgaver har du i skranketjenesten?

Bibliotek:
Hvilke tjenester tilbyr dere?
Arrangementer?
Hvem bruker biblioteket?

Generelt:
Om du kunne endret på noe eller forbedret noe - hva ville det vært?
Noe annet du vil legge til?

Videre:
Ønsker du å være med videre i denne prosessen? Samskaping.

Skjønhaug Notater

Observasjonsguide:

Tilgjengelighet og område:
Hvordan kommer jeg meg dit? Hvordan er beliggenheten? Er det lett å finne parkeringsplass om jeg kjører bil? 
Finner jeg kjapt frem til riktig inngang?

Hvordan ser det ut? Hvordan er atmosfæren? Varm og hyggelig, eller kald og grå?

Hva ser jeg når jeg kommer inn døra?

Velkomst:
Hvordan blir jeg møtt? Er det noen ansatte som henvender seg til meg eller ønsker meg velkommen? Må jeg 
finne frem selv? Er det ansatte synlig til stede?

Tjenestene:
Hvilke tjenester tilbyr dette innbyggertorget? Tilbyr de alt som står på nettsiden?

Er det tydelig hvilke tjenester som tilbys der? Hvordan kan man få vite mer om tjenestene?

Aktører:
Hvilke aktører forholder de seg til? Frivilligheten, foreninger?

Den ansatte:
Hvordan er arbeidsforholdene til den ansatte? Hvordan snakker de om jobben sin?

Hvilke arbeidsoppgaver har den ansatte? Mye å gjøre eller god tid?

Hvilke rutiner har den ansatte i løpet av dagen? Pauser?

Hvilke arbeidsoppgaver tar lengst tid? Hvilke oppgaver opplever den ansatte som mest energitappende?

Hvordan møter den ansatte innbyggerne som kommer innom?

Innbyggeren:
Hvem befinner seg på innbyggertorget? Alder og kjønn? Hvilke tidsrom er det flest folk? Færrest folk?

Hva gjør de som er der? Hvilke tjenester benytter de seg av? Hvilke tjenester benytter de ser ikke av?

Om de henvender seg til den ansatte

Hvilke spørsmål har de? Er det mulig å finne svar på internett? Har de smarttelefon? Har de kommunens app?

Er de fornøyd med tjenestene/svarene de får?

Hva ringer de inn om? Hvem ringer? (med- lytt?)

kjørte bil - utenfor er det maks 2 timer, men rett oppi gata en stor parkeringsplass. Lett å finne frem til inngangen. Kom inn i en stor 
vestibyle med kafe. Jeg så umiddelbart at noen brukte et møterom på høyre side. Mye liv på huset. Lyst og trivelig.

ÅPENT 11-16

Slet litt med å finne innbyggertorgets skranke da det var langt inne i lokalet, men hadde jeg gått riktig vei fra start, så hadde jeg gått 
rett på det. Så ikke helt umulig.

Jeg ble møtt av en hyggelig dame i skranken. Hun tok med imot og begynte med en gang å legge ut om stedet. Fikk litt info om 
bygget ved siden av (gamle kommunehuset) og de som sitter der.
Jeg fikk så en omvisning. Utrolig mye spennende tilbud på bygget. hun forteller at innbyggertorget egentlig skulle hete Torvet Bok 
og Mer, men så ble det vedtatt at alle Ib i IKO skulle hete det samme. Torvet Bok og Mer er tross dette en synlig profilering i 
biblioteket. Kanskje de ikke har klart å gi helt slipp på tanken?

Bibliotek, torvet ung, Frivillighetssentralen (BUA og eget kontor med ansatt), Lokalhistorie- lag (satt i biblioteket  frivillige + Gerd), 
Sparebanken sine møterom (4 av disse er åpne uten booking til feks studenter), møterom (det ene brukes idag til et utvalg 
somjobber med et friluftsområde i Trøgstad), borgerlig vigsel i et møterom, frisklivssentralen, kafe, lesestund og arrangementer for 
barn, ungdom, eldre. Hvilke av disse tilbyr selve kommunen? og hvilke styres ikke av kommunen? hvordan er samarbeidet?

De ansatte har eget kontor, kjøkken og lunsjplass. Det virker som miljøet er godt og de er dyktige på å møte innbyggerne som 
henvender seg. Mange spør om koronatest eller utstyr fra bua -  kanskje 5 innbyggere som har henvendt seg om dette de siste 
30min. oppfatter likevel ikke tilværelsen som travel.
De ansatte har mange hatter å fylle, men det virker som de har en god arbeidsfordeling slik at ting blir gjort. En i skranken, en på 
telefoni, og en som er utlånt til lokalhistorie for en periode.

Jeg ser mange eldre på innbyggertorget. I møterom, inne på biblioteket g på kafeen. Det kommer også en del foreldre innom for å 
låne utstyr fra BUA til slalåmtur. Det satt også noen inne i de åpne grupperommene som eies av sparebanken.  En gjeng fra 
lokalhistorie- laget satt inne i biblioteket da jeg ankom. De er frivillige og jobber med å digitalisere kirkebøker osv.
De fleste henvendelser til ansatte dreier seg om bøker eller bua. Det kommer også noen innom som ønsker å låne lokaler, få id- 
kort osv.

Mange spørsmål om bookingsystemet til bua. De har en ansatt fra frivillighetssentralen som sitter vegg- i- vegg med skranken, men 
det er fortsatt skranken som må administrere forespørslene. Om de trenger hjelp kan hun kontaktes.

De fleste virker fornøyde med hjelpen de får.

Intervjuguide Innbygger:

Hvem 2 engasjerte damer på 80

Veldig fint samlingssted. Perfekt for å sitte å lese, ta en kaffe
veldig serviceminded, hu Gro er et funn.
Pleier å låne bøker, bruker bua, bruker møterom til alle type møter,
Vært leder i et borettslag - brukte datamaskinen inne i bibliotek for å skrive referat - fikk hjelp
Mange unger etter skoletid. Onkel P har vært her
Prøysenkveld før jul
Blitt mange smårom hvor man kan sitte litt i fred. Delt opp veldig fint her. Utrolig glad i Frøken Fysen
Seniorkafeen selger vafler, bua. Flinke til å samarbeide på tvers.
Homestart - har ei i stilling på det.
Liker at innbyggertorg og bibliotek er samme sted. Liker konseptet .
kjempeflott utearealet.
Gjenbruk og frivillighetssentralen ligger
Mange lag og foreninger - som er veldig aktive i indre Østfold. Spesielt i Trøgstad. Mange vel og 
foreninger. Masse her. Masse frivillighet. Frivillighetens middager.
Om du vil være med på noe så er du veldig velkommen. Forskjellige grunner til at man ønsker
Om man ikke lar penger gå til hele kommunen, men lar det fortsatt gå til den tidligere.
tydelig at disse synes sammenslåingen er trist. Helsetjenesten som er
Viktig å få beholde nettverket i storkommunen. At man ikke må bli kastet rund omkring.
Forebygger ensomhet og trygghet.
Datakurs for vettskremte - det er kjempebra, MEN det folk etterspør er datakurs for de som kan mye, 
men ikke nok.
Savner bruksansvisning for feks bookingsystemet - manglet bare 00.
Seniorkafeen - skulle gjerne vært mer skjermet sånn at ikke alle kommer rett inn når det skjer. Skilt foran 
inngangen at de skal bruke andre inngangen.
Ikke alle er på Facebook  - kanskje hatt noe fysisk som folk kunne hatt med seg hjem, ikke alle 
aldersgrupper som ser på skjerm. mange unge som også sliter med datamaskin.
Kanskje litt dumt å tenke at alle ting må digitaliseres.

Skjønhaug

Bua

Mange henvendelser

Ikke et godt bookingsystem

Kan spørre ansatt fra frivillighetssentralen

Litt frustrerende for de ansatte

Brukeren reserverer hjemmefra og det skjer ofte feil (brukerfeil)

Mottak av postpakker Til næringslivet og kommunale tjenester i området

Samarbeid

Team

Bestilling av bøker

Skjønhaug

Spydeberg

Digitalisering og innovasjon

Innbyggerdialog

Opplevelse og inkludering(?)

Digital veiledning

kurs/veledning

Datahjelp

Bibliotekfaglig veiledning

Fjernlåning

RedaktørLegger ut innlegg på feks FB

Skranke

BUA

Avfallsposer

søknader

ledsagerbevis

Hvor finner jeg...?

Jobber med bookingsystem inspirert av landbrukskontoret

Henting av nøkler til booket rom/haller

vikar

Liker å hjelpe folk (og å være litt "detektiv" for innbyggerne) Vil alltid gi folk et svar

Liker å jobbe med mennesker

Formidling

Boktips

Kurs

Prosjekter

Da hu startet fikk hun spørsmål om hva hu liker å gjøre

Liker at det skjer så mye

Jobber på flere avdelinger Synes det er fint

Kan bli litt oppgitt av henvendelser om BUA

Systemet er ikke godt nok

Tar mye tid

konsulent

"Man får gjort alt på et sted her"

Om vi står fast med noe

OnenoteKan søke opp problemstilling

Google

Fleksi ansatte

Mysen og Skjønhaug

Tomter og Spydeberg

Askim er ikke med på dette

Teams

Tilgang til hverandres kanal

Teamsmøter

Miljøet

Påvirket av korona

Fellessamling med hele IKO

Kommer folk langveisfra for å låne

Ikke alltid reservert på forhånd (kluss)

Lite informasjon om hvordan det gjøres?

TelefoniDårlige søkeord

Tar tid for innbyggeren

Tar tid for telefoni

Konsulent leder fra askim

Positivt

Askim har gjort A-Å tidl

ansatt Lokalhistorie

Eksempel på hvordan jeg brukte Miro for å strukturere all innsikten jeg satt igjen med etter intervju 
og observasjon. Dette la et godt grunnlag for neste fase i prosjektet. 
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Forstå

Spørreundersøkelse

Ikke alle ansatte var tilstede akkuat den dagen jeg besøkte deres avde-
ling. Jeg utarbeidet derfor en spørreundersøkelse i etterkant av besøke-
ne. Da fikk jeg hentet inn enda mer innsikt, men først og fremst ønsket 
jeg at alle ansatte skulle få muligheten til å uttrykke sine behov og tanker. 
«Spørreundersøkelser alene kan gi deg mye innsikt, men ikke nok data 
fra et tjenestedesignperspektiv.» (Hvidsten, et al. 2021) Spørreundersø-
kelsen jeg lagde skulle derfor kun være som et supplement til allerede 
innhentet innsikt. Jeg valgte å stille åpne spørsmål med mulighet for tolk-
ning, og ga de ansatte mulighet til å skrive så mye de selv ønsket på 
hvert spørsmål. 

Etter hvert som svarene kom inn, prøvde jeg systematisere innsikten i 
Miro. Jeg brukte blant annet fargekoder for å se hvilke svar som kom 
fra samme person, og plasserte svarene i et skjema for å se etter ulike 
mønstre.

Er det noe annet du ønsker å dele?
Er det noe jeg bør vite?

Hva drømmer du om for IB i Indre Østfold?
Tenk gjerne helhetlig og med innbygger i 
fokus.

Samarbeidet mellom IB'ene i kommunen:
Hvor samarbeider dere godt?
Har du noen ideer på potensielle 
samarbeidsområder for IB'ene?

Hva er det beste med å jobbe på IB?
Hva gjør deg glad?
Hva får du energi av?

Beskriv kort din rolle/dine 
ansvarsområder og arbeidsoppgaver i 
løpet av en uke

Askim

Hvor jobber du?

Spydeberg

Tomter

Mysen

Skjønhaug

Askim

Skjønhaug og Tomter

Skjønhaug og Tomter

Askim Askim

Mysen Skjønhaug og Mysen

Skjønhaug og Mysen

interaksjon med publikum: veilede i appen 
Bibliofil, finne passende bøker til både voksne 

og barn, veilede på offentlig PC, holde 
lesesirkel

Opplever godt samarbeid rundt 
arrangementer. Samarbeide mer rundt 

innkjøp av medier og Katalogisering.

Jeg blir glad av å kunne hjelpe de som 
kommer innom. Trives godt med 

arbeidsoppgaver, kollegaer og arbeidsplass. 
Får energi av å jobbe med kollegaer som er 
engasjerte og heier på hverandre. Og av å 
jobbe med spennende oppgaver og få til 

resultater.

At alle tenker at vi er ett IB, samarbeider godt 
på tvers og heier på hverandre. Innbyggerne 
får god hjelp og det er mulighet for at ansatte 

fra andre steder kan reise ut for å veilede 
andre plasser (ved mangel på folk). Det er 

masse aktivitet og arrangementer. En 
populær møteplass for alle.

opplever samarbeid om leseutfordringen 
2022 som godt (veldig konkret - vi er tre 

personer som jobber med det, og ansvaret er 
tydelig fordelt)

jeg får energi av å være sammen med 
mennesker (både publikum og kollegaer), får 
energi av å kunne bruke min utdanning (MA i 
litteraturvitenskap) og ha gode samtaler om 

litteratur, får energi av å kunne hjelpe og 
være samtalepartner for dem som trenger 

det mest

at IB'ene med sine forskjellige tilbud og 
tjenester er intuitivt å bruke, å ha et tilbud 
som flest mulig innbyggere får nytte av, at 
meråpent- konseptet utvides (f. eks. gjøre 

søppelsekker etc. tilgjengelige etter 
åpningstid, ikke bare meråpent bibliotek)

Kjøper inn litteratur for to avdelinger, 
skrankevakter (sette på plass bøker, fjernlån, 
innlån, reserverte på hylla, veilede brukere, 

håndtere diverse henvendelser), digital 
veiledning til brukere, driver med prosjekter, 

formidling av litteratur og arrangementer, 
bokutstilling, poster innlegg i sosiale medier, 

medieklargjøring, bibliotekstatistikk, 
Informasjonskompetanse.

Opplever godt samarbeid rundt 
arrangementer. Samarbeide mer rundt 

innkjøp av medier og Katalogisering.

Jeg blir glad av å kunne hjelpe de som 
kommer innom. Trives godt med 

arbeidsoppgaver, kollegaer og arbeidsplass. 
Får energi av å jobbe med kollegaer som er 
engasjerte og heier på hverandre. Og av å 
jobbe med spennende oppgaver og få til 

resultater.

At alle tenker at vi er ett IB, samarbeider godt 
på tvers og heier på hverandre. Innbyggerne 
får god hjelp og det er mulighet for at ansatte 

fra andre steder kan reise ut for å veilede 
andre plasser (ved mangel på folk). Det er 

masse aktivitet og arrangementer. En 
populær møteplass for alle.

Oppgavene er mange, men hovedoppgaven 
er nok å ivareta barneavdelingen i biblioteket 

selv om mye av dagen går med til ordinær 
drift. Det er vanskelig å beskrive oppgavene i 
løpet av en uke for det er så mye forskjellig. 
Forespørsler fra skole/barnehage, svare på 

mailer, skranke med alt det innebærer f.eks. 
fjernlån, reservert på hylla, veiledning 

osv......telefon, kjøpe og klargjøre bøker, 
kassering, div. arr, utstillinger,....... Man må 

Formidling og arbeidsoppgaver som hører 
biblioteket til.

Det er spesielt fint å samarbeide med de 
andre som jobber med barn/unge. Det er fint 
med grupper og samarbeid, men når vi er litt 
få blir vi på en måte sittende i alle gruppene,

Jeg drømmer om en et levende bibliotek og at 
IB er en møteplass for alle. Jeg ønsker at vi får 

til like mye som vi gjorde før 
sammenslåingen, og at ting skal være litt mer 

lettvint enn det er i dag bl.a i forhold til 
avgjørelser. Jeg vil at innbyggerne møter 

profesjonelle folk som kan oppgavene sine.

Jeg har veldig fine kollegaer!

skranke,sentralbord,veiledning på pc 
(nav/skatteetaten og diverse kommunale 

/statlige sider). Ansvarlig for alt telefoni i Indre 
Østfold kommune. Skabehandling av 

ledsagerbevis,meglerpakker,skjenk og 
serveringsbevilling.

direkte kontakt med innbyggere som kommer 
innom, veiledning om alt de lurer på samt 

masse energi fra god kollegaer.

De forskjellige fagområdene til IB må ha 
mulighet til å ha fysiske møter, da vi aldri blir 
kjent med hverandre. Vi er i en situasjon der 

vi ikke bare kan gå fra for å avholde 
møter/samlinger.

At biblioteket får bedre plass både i forhold til 
lager,steder de kan ha arrangement uten å 

flytte alt. For innbyggertorget så ønsker jeg tid 
til god veiledning og mulighet til å utvikle 

dette videre.

At kommunen slutter å skjære ned på 
merkantile stillinger rundt i avdelingene. 

Dette gir en veldig dårlig service for 
innbyggerne, da kunnskapen og 

tilgjengeligheten i avdelingene blir sterkt 
redusert. Ledere må gjøre jobber som 

mekrantile burde ha gjort. I tillegg har vi bygd 
opp en elendig internpostløsning hvor 

avdelinger kaster bort masse tid på å hente 
post på alle IBène

Teknisk ansvar, superbruker, digital 
veiledning, arrangør og koordinator for 

barneaktiviteter, leder av esporttilbudet, 
verneombud, ass. prosjektleder, skranke på 

IB, + div

Varierte dager. Rom for å utvikle egne 
prosjekter. Møter mange mennesker, både 

store og små.

Vi har fått til et godt samarbeid på barne og 
ungdomsaktiviteter hvor vi reiser til 

hverandre og gjennomfører det vi er gode på 
og har forskjellig kompetanse på. Dette kan 
kanskje overføres til andre fagområder også

At vi har kompetanse og mulighet til å levere 
helt like tjenester på alle områder på alle 

steder.

Vi scorer høyt på fleksibilitet og endringsvilje, 
men det er mulig at det ikke er så rosenrødt 

likevel. Enkelte ønsker ikke endring/ bedring i 
kompetanse, eller lære seg noe nytt like mye 
som andre, eller er ikke villige til å jobbe flere 
forskjellige steder. Andre syns ikke dette er 

noe problem for dem i det hele tatt.

Møtene med barn og unge. Se at jeg utgjør en 
forskjell. Se tilliten jeg blir vist fra omtrent 

første sekund. Jeg får energi når det skjer mye 
rundt meg og når jeg kan planlegge en stor 

del av arbeidsdagen min selv.

Vi samarbeider godt internt på egen avdeling. 
Det er litt vanskeligere å samarbeide på tvers, 

men samarbeidet mellom barne- og 
ungdomsbibliotekarene fungerer godt. Jeg 

jobber også med formidling for barn mest på 
Mysen ib, og det opplever jeg også fungerer 
godt. Samarbeidet fungerer godt når man er 
mye på ett sted, og med dem man har mest 

og oftest kontakt med føler jeg.

Nok ansatte som har tid til å bli gode på det 
de ønsker, slik at de kan yte god service til 

innbyggerne.

Jeg ønsker mer samlet personalgruppe på de 
ulike avdelingene. Det er fint å kunne hjelpe 

hverandre, men for å kunne gjøre en god 
jobb for innbyggerne, og føle at man har 

kompetanse selv, så er det best å være god 
på det stedet du hører til. Det er også fint å 
samarbeide, på den måten at man kan dra 

rundt og dele av egen kompetanse (som 
bokprat, holde kurs, ha lesestunder) - men jeg 
ser ikke helt poenget med at f.eks Mysen skal 

dra rundt og ha fast skranke i Askim, mens 

Barne- og ungdomsbibliotekar. En uke kan inneholde alt fra: Lesestund eller anbefaling av bøker for barn og 
unge. Skrankearbeid med alt det innebærer. Innkjøp av bøker. Registrere nye bøker. Kassere bøker. 

Omvisning eller ta imot grupper av barn/unge i regi av skole eller barnehage. Koordinering av skolebibliotek: 
Utsending av bøker til alle skolene i kommunen og koordinering av skolebibliotek- nettverk. Med- ansvarlig 

for publisering på facebook, for alle avdelinger. Markedsføring av arrangement. Planlegging av nye 
arrangement (team opplevelse). Og sikkert mye mer

Barne- og ungdomsbibliotekar. En uke kan inneholde alt fra: Lesestund eller anbefaling av bøker for barn og 
unge. Skrankearbeid med alt det innebærer. Innkjøp av bøker. Registrere nye bøker. Kassere bøker. 

Omvisning eller ta imot grupper av barn/unge i regi av skole eller barnehage. Koordinering av skolebibliotek: 
Utsending av bøker til alle skolene i kommunen og koordinering av skolebibliotek- nettverk. Med- ansvarlig 

for publisering på facebook, for alle avdelinger. Markedsføring av arrangement. Planlegging av nye 
arrangement (team opplevelse). Og sikkert mye mer

Møtene med barn og unge. Se at jeg utgjør en 
forskjell. Se tilliten jeg blir vist fra omtrent 

første sekund. Jeg får energi når det skjer mye 
rundt meg og når jeg kan planlegge en stor 

del av arbeidsdagen min selv.

Vi samarbeider godt internt på egen avdeling. 
Det er litt vanskeligere å samarbeide på tvers, 

men samarbeidet mellom barne- og 
ungdomsbibliotekarene fungerer godt. Jeg 

jobber også med formidling for barn mest på 
Mysen ib, og det opplever jeg også fungerer 
godt. Samarbeidet fungerer godt når man er 
mye på ett sted, og med dem man har mest 

og oftest kontakt med føler jeg.

Nok ansatte som har tid til å bli gode på det 
de ønsker, slik at de kan yte god service til 

innbyggerne.

Jeg ønsker mer samlet personalgruppe på de ulike avdelingene. Det er fint å kunne hjelpe hverandre, men for 
å kunne gjøre en god jobb for innbyggerne, og føle at man har kompetanse selv, så er det best å være god på 

det stedet du hører til. Det er også fint å samarbeide, på den måten at man kan dra rundt og dele av egen 
kompetanse (som bokprat, holde kurs, ha lesestunder) - men jeg ser ikke helt poenget med at f.eks Mysen 

skal dra rundt og ha fast skranke i Askim, mens den som er i Trøgstad drar til Mysen og har fast skranke der.

Tomter

Førstelinjetjenester som er sentralbord, 
skranke i biblioteket, datahjelp. Ansvar for 

Team sosiale medier (dvs IB's facebookside) 
svarer også på meldinger på kommunens 

messenger.

Når det er liv i biblioteket/innbyggertorget, 
mange barn som kommer. Når jeg får hjulpet 
noen med å løse et problem, også kolleger.

Vi samarbeider godt på arbeidsplassen og i 
Teamsene . Å samarbeide på tvers om 

arrangement kan gjøres mer.

At vi blir en møteplass for alle aldersgrupper. 
At dagene blir fylt med småbarnsforeldre i 

lesegruppe, barn på aktiviteter, ungdom som 
henger i bokhyllene og ved pc'ene. Eldre på 

bokprat, strikk og lytt og med etter- 
skoletidmat til barn og unge, frivillige og 

innflyttere på språkkafe.

At vi i stedet for å lete etter beste praksis, må ha fokus på neste 
praksis. Det er for lite tillitt og kunnskap om hverandres styrker. Hvis 
det er noen som hele tiden mener de forvalter fasiten kommer vi ikke 

lengre og vi blir aldri ett lag.

Kjøper inn litteratur for to avdelinger, 
skrankevakter (sette på plass bøker, fjernlån, 
innlån, reserverte på hylla, veilede brukere, 

håndtere diverse henvendelser), digital 
veiledning til brukere, driver med prosjekter, 

formidling av litteratur og arrangementer, 
bokutstilling, poster innlegg i sosiale medier, 

medieklargjøring, bibliotekstatistikk, 
Informasjonskompetanse.

Tomter og Spydeberg

Tomter og Spydeberg

Skrankevakter, klassebesøk, lesestunder, 
innkjøp+reg bøker, prosjektarbeid, 

litteraturformidling for store og små og andre 
arrangement.

At man kan velge oppgaver utfra hvilke team 
man blir med i. Savner dog at teamene er mer 

bevegelige. Opplever de veldig statisk for 
tiden. Det er også mye frihet under ansvar 

her, som jeg er veldig glad for.

Syns samarbeidet om arrangement i 
kommunen er god. Både barn og unge. 

Markedsføring kan vi bli enda bedre på og 
innkjøp av media. I dag er det veldig mange 

som driver med innkjøp av media. Det er 
potensiale for å gjøre dette mye mer effektivt.

Drømmer selvfølgelig om nytt IB for Tomter, 
elbiler og lading som følger med nytt IB.

Skrankevakter, klassebesøk, lesestunder, 
innkjøp+reg bøker, prosjektarbeid, 

litteraturformidling for store og små og andre 
arrangement.

At man kan velge oppgaver utfra hvilke team 
man blir med i. Savner dog at teamene er mer 

bevegelige. Opplever de veldig statisk for 
tiden. Det er også mye frihet under ansvar 

her, som jeg er veldig glad for.

Syns samarbeidet om arrangement i 
kommunen er god. Både barn og unge. 

Markedsføring kan vi bli enda bedre på og 
innkjøp av media. I dag er det veldig mange 

som driver med innkjøp av media. Det er 
potensiale for å gjøre dette mye mer effektivt.

Drømmer selvfølgelig om nytt IB for Tomter, 
elbiler og lading som følger med nytt IB.

Svar fra spørreundersøkelsen. Strukturert i et skjema i Miro

Har du noe mer på hjertet?

«At vi i stedet for å lete etter beste praksis, må 
ha fokus på neste praksis. Det er for lite tillitt 
og kunnskap om hverandres styrker. Hvis det 
er noen som hele tiden mener de forvalter fa-
siten kommer vi ikke lengre og vi blir aldri ett 
lag.»

Hva drømmer du om for IB?

«At alle tenker at vi er ett IB, 
samarbeider godt på tvers 
og heier på hverandre.»

Om samarbeidet mellom IB’ene:

«Vi samarbeider godt internt på 
egen avdeling. Det er litt vanskeli-
gere å samarbeide på tvers.»

Noen utvalgte sitater fra spørreundersøkelsen.
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Intro til fase

Definere
Innsiktsarbeid kan man holde på med i det uendelige om man hele tiden 
tenker «bare litt til». På et tidspunkt må man derfor sette strek og gå vi-
dere til neste fase. Hvidsten (2021) skriver at du aldri kan få nok innsikt,  
siden det alltid er mer å lære, men at målet med neste fase er å analysere 
den innsikten du har fått, og komme frem til en problemstilling som skal 
løses. Jeg har allerede begynt med å systematisere innsikten min i Miro, 
slik at dette ligger klart for å kunne analyseres. «Analyse handler om å se 
sammenhenger, mønstre og trender på tvers av informasjonen/dataene 
du har samlet inn, og dette hjelper deg å definere en retning videre i pro-
sjektet ditt.» (Hvidsten, et al. 2021)

Definerefasen markert i gult, og med piler som 
illustrerer et konvergent, analytisk tankesett.
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”

Definere

Funn

«Et funn er temaer som går igjen i innsiktsmaterialet ditt.» (Hvidsten, et 
al 2021) Jeg begynte med å gå gjennom alt jeg hadde observert, hørt 
og lest for å se hva jeg egentlig hadde funnet ut. Jeg hentet ut det som 
gjentok seg og så etter trender og mønster. Flere av avdelingene nevnte, 
på ulike måter, mange av de samme utfordringene og smertepunktene 
i sin hverdag. Mye av det som gjentok seg handlet om tid og ressurser. 
Ut fra sekundærinnsikten, hadde jeg sett at tjenestetilbudet ved de ulike 
lokasjonene varierte noe utover de felles tjenestene. Noen hadde utlån 
av sportsutstyr, mens andre hadde e-sport for ungdom. Noen hadde 
språkkafé, mens andre hadde seniorkafé.  

Et annet funn var at jeg allerede nå kunne se at speiselt én av avdelinge-
ne skilte seg ut fra de andre. Avdeling Askim opplevde i sammenslåin-
gen i 2020 at de ble nedbemannet, samtidig som de satt igjen med en 
opplevelse av at alle de andre avdelingene fikk styrket staben sin. Dette 
bar avdelingen i Askim tydelig preg av, og de andre avdelingene mer-
ket også noen av disse tendensene. Askim skilte seg også ut ved at de 
hadde tydeligere rollefordeling, og var i større grad opptatt av forskjellen 
mellom innbyggertorget og biblioteket. Avdelingen var mer skeptisk til 
samarbeid med de andre avdelingene, og ønsket for det meste å gjøre 
ting selv, slik de alltid hadde gjort det. 

Interne 
oppgaver 

tar lang tid

Adgangskort

Nøkler

Spørsmål 
om 

booking 
internt

Hva kan et 
innbyggertorg 

være?

Hvilke 
verdier skal 
vi ha på IB?

Hvem er 
vi til for?

Datahjelp
variert

Askim 
holder seg 

utenfor

Bruk av de 
ressursene 

man har

Innkjøp 
av bøker

Såre 
prosesser

Forskjellige 
steder krever 

forskjellige 
tjenester?

Hva skal 
være 

felles?

Holdninger

Organisering

Lite tid til 
å være 
kreativ?

Post

Barna er 
superfornøyd 

med 
biblioteket

De eldre damene 
setter pris på 
tilbudet som 

tilbys. Kun 
praktiske ting som 

er problemet

Utklipp fra Miro: Funn etter intervju, observa-
sjon og spørreundersøkelse.

«Askim tapte i sammenslåingen»

«La oss se fordeler med å være 5 
lokasjoner - fremfor å se ulemper.»

«Vi heter Innbyggertorg og Biblio-
tek, men bruker MYE tid på interne 
tjenester»

«Rådhustjenestene begrenser oss - 
vi får aldri stenge. Men på lørdager 
må vi stenge. Hvem er vi her for?»

«Hva er ekte problemer og hva er 
bare holdninger?»

Sagt av ansatte
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Definere

Metoder

Jeg brukte for det meste Miro som et samlende verktøy gjennnom hele 
prosjektet. Men ved noen anledninger fant jeg det hensiktsmessig å fy-
sisk henge opp post-it-lapper på kontorveggen. Jake Knapp (2014) for-
klarer begrepet War Room som en dedikert plass til prosjektet, enkelt og 
greit. Han beskriver fordelene slik: «The walls of a war room can extend 
a team’s memory, provide a canvas for shared note-taking, and act as 
long-term storage for works in progress.» (Knapp 2014) Det skrives om 
team, men selv om jeg jobbet individuelt i dette prosjektet, så merket jeg 
fordelen av å ha innsikten på veggen i rommet jeg jobbet.

War Room
En metode jeg brukte for å komme litt nærmere rotårsaken til et problem 
var 5xhvorfor. Denne metoden er like enkel som den er vanskelig. «When 
you run into an issue, all you have to do is ask yourself “Why?” five times 
and you’ll most likely get to the source of the problem.» (Chan 2016) I 
utgangspunket veldig greit å forholde seg til, men det kan blir vrient å 
komme noen vei dersom det første spørsmålet ikke er riktig. Jeg brukte 
denne metoden som et hjelpemiddel fo å sette ord på problemene vi sto 
overfor. 

5xhvorfor

  Har ikke tid til alt 
det man gjorde 

tidligere.

Fordi arbeidsmengden 
er for stor.

Fordi det er for få res-
surser på avdelingen. 

Fordi man ikke benyt-
ter seg av de andre 

avdelingene sine 
ressurser.

Fordi man ikke stoler 
nok på at andre kan 
utføre oppgavene på 

samme måte.

Fordi man ikke kjen-
ner hverandre.

Hvorfor er arbeids-
mengden for stor?

Hvorfor er det for få 
ressurser?

Hvorfor benytter 
man seg ikke av 
kollegaer ved andre 
avdelinger?

Hvorfor stoler man 
ikke på hverandre?

Hvorfor har man ikke 
tid til det?

Post-it-lapper på kontorveggen utgjorde mitt mini-WarRoom.

5xhvorfor på spørsmål om tid og ressursbruk.
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Definere

Personas

«Personas er fiktive karakterer basert på grundig innsikt om brukeren 
eller andre berørte aktører.» (Hvidsten, et al. 2021) Jeg valgte å lage to 
personas ut fra innsikten jeg satt på etter å ha snakket med og observert 
bibliotekarer og skrankevakter i en uke. Uttrykte behov, frustrasjoner og 
ønsker innad i disse gruppene har blitt samlet sammen til to karakterer. 
Som Hvidsten (2021) skriver, så kan personas være nyttig som et disku-
sjonsgrunnlag for innsikt og ideer, og kan også hjelpe med å prioritere 
hvilken retning prosjektet skal ta. 

Berit Bibliotekar

INTROVERT

KREATIV

ÅPEN

EKSTROVERT

ANALYTISK

KONSERVATIV

FORNØYDFRUSTRERT

MOTIVASJON

FLEKSIBILITET

BIO:
Berit har en master i Bibliotek- og 
informasjonsvitenskap og har siden 2013 jobbet 
som bibliotekar i hjemkommunen. 

Hun får energi av å kunne bruke faget sitt 
gjennom formidlig og gode samtaler om litteratur. 
Hun liker generelt alle utfordringer og 
arbeidsoppgaver biblioteksdriften byr på.

Jeg elsker faget mitt! 
Spesielt når jeg kan bruke 

det til å glede andre.

MÅL:
- Gi innbyggerne god veiledning
- Formidle litteratur for alle aldersgrupper
- Planlegge og gjennomføre arrangementer
- Innkjøp og katalogisering av bøker
- Diverse biblioteksoppgaver

FRUSTRASJONER:
- Organiseringen idag gjør at Berit bør kunne utføre oppgaver som tidligere 
tilhører et annet fagfelt
- Har ikke tid til å arrangere og tilby innbyggerne alt hun ønsker
- Bruker mye tid på kommunens interne tjenester
- Må gjøre oppgaver som merkantile tidligere gjorde

Sigrud Skranke

INTROVERT

KREATIV

ÅPEN

EKSTROVERT

ANALYTISK

KONSERVATIV

FORNØYDFRUSTRERT

MOTIVASJON

FLEKSIBILITET

BIO:
Sigurd jobber som konsulent i Indre Østfold kommune. 
Han har i mange år jobbet på servicetorget, men er nå
en del av Innbyggertorg og Bibliotek.  

Han får energi av å kunne være i direkte kontakt med
innbyggere i alle aldre. Han er løsningsorientert 
og liker en utfordring. Han setter også pris på varierte
dager med rom for egne prosjekter

Vi heter innbyggertorg og bibliotek, 
og det er nettopp innbyggerne 

jeg ønsker å være her for.
MÅL:
- Gi innbyggerne god veiledning (publikums-PCene, søknader, skjemaer.
- Svare på meldinger fra innbyggere via kommunens 
kanaler, feks Facebook.
- Tilby Rådhustjenester
- Saksbehandle ledsagerbevis og HC-kort

FRUSTRASJONER:
- Mange hatter i løpet av en dag
- Bruker mye tid på kommunens interne tjenester
- Må gjøre oppgaver som merkantile tidligere gjorde

Personas laget ut fra innsikt om skrankemedarbeider/konsulent.

Jeg valgte å ikke benytte personasene videre i prosjektet da jeg ikke øn-
sket å begrense meg til arketyper. Men jeg gjorde det som en øvelse for 
meg selv for å utarbeide et slags sammendrag av innsikten jeg satt med. 

Personas laget ut fra innsikt om bibliotekarene.
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INTERNE OPPGAVER
Interne oppgaver tar mye av tiden til de ansatte ved alle fem 
innbyggertorg og bibliotek. Lage nøkkelkort, internpost til 
kommunale tjenester i området, Spørsmål om booking internt, 
nøkler osv. 

«Vi heter innbyggertorg og bibliotek, men bruker mye tid 
på interne tjenester» 

LITE TID OG RESSURSER
Flere uttrykker at de hadde mer tid til å være kreative og ar-
rangere ting for innbyggerne før kommunesammenslåingen. 
Men samtidig ser vi lite utnyttelse av den forsterkede staben 
på tvers av de fem avdelingene.

SÅR PROSESS
I forbindelse med kommunesammenslåingen oppsto det en 
nedbemanningssituasjon som skapte uro innad i en av av-
delingene. Denne prosessen er fortsatt et tema i dag, og trek-
kes gjerne frem som årsaken til alle utfordringer de måtte stå 
overfor. Det har blitt til en holdning om at «vår avdeling tapte 
– alle de andre vant». Denne holdningen har blitt som et lyd-
spor som repeteres inn i et sort hull og hemmer villigheten til 
samarbeid med de andre avdelingene. 

FORNØYDE INNBYGGERE
Innbyggerne i Indre Østfold kommune er generelt fornøyd 
med innbyggertorg og bibliotekets tjenester. 

ULIKE OG UNIKE
De fem innbyggertorgene og bibliotekene er på fem ulike 
lokasjoner og alle tilbyr unike tjenester for sitt innbygger-
torg og bibliotek utover det som er felles. Det er forskjell på 
stedenes demografi og dette påvirker hvordan, og i hvilken 
grad, tjenestene benyttes - og ikke minst hvilke tjenester som 
er relevante.

KJENNER IKKE HVERANDRE
De ansatte kjenner ikke hverandre på tvers av avdelingene. 
De mangler personlig kjennskap til hverandre, hverandres 
arbeidshverdag/-forhold og kompetanse. Dette resulterer i 
mangel på samarbeid.

Definere

Nøkkelfunn
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”

Definere

Problemstilling 1.1

Etter flere uker med innsiktsarbeid og analyse satt jeg igjen med seks 
nøkkelfunn. Ut fra disse funnene ønsket jeg å formulere en spisset pro-
blemstilling for det videre prosjektet. Jeg hadde på en eller annen måte 
hengt meg opp i nøkkelfunnet om ulike og unike lokasjoner - gjerne sett 
i sammenheng med mangel på samarbeid. Dette resulterte i at tankene 
allerede var inne i neste fase av prosessen og ideutviklingen begynte så 
smått i bakhodet. Med denne problemstillingen ønsket jeg å formidle at 
samarbeid ikke nødvendigvis betydde at man mistet sin unike identitet. 
At avdelingene kanskje skal være ulike, men at de også skal ha en felles 
identitet.

Hvordan kan vi samarbeide på tvers av 
avdelingene samtidig som vi beholder 

en egen identitet?
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Intro til fase

Idéutvikle
Nå har vi hatt det konvergente tankesettet og forsøkt å analysere og sys-
tematisere innsikten fra forståfasen. Dette tankesettet skal nå byttes ut 
med det divergente igjen. Vi er tilbake i en åpen og utforskende fase hvor 
målet er å være kreative og utvikle ideer. «Å tenke kreativt innebærer 
blant annet å være nysgjerrig, fantasifull, utholdende og å kunne jobbe 
disiplinert over tid.» (Hvidsten, et al. 2021) Selv om denne fasen er åpen 
og kreativ, så er det fortsatt viktig at ideene er basert på innsikten vi har. 
Dette kan man oppnå ved å fasilitere godt planlagte workshops med 
tydlige spilleregler. 

Idéutviklingsfasen markert i blågrønn, og med piler 
som illustrerer et divergent, åpent tankesett.
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Idéutvikle

Idéutvikling 1.0

Etter å ha landet en spisset problemstilling, så gikk jeg rett inn i idé-
utviklingsfasen. Jeg hadde allerede en tanke om at vi kanskje kunne slått 
veldig mange fluer i én smekk dersom vi gjennomførte en workshop med 
de ansatte. Workshopen kunne være todelt, der den ene delen handlet 
om å bygge en felles identitet, men den andre gikk ut på å være inno-
vative og konkret løse noen av smertepunktene de ansatte sto overfor i 
arbeidshverdagen. Videre hadde jeg en tanke om at de gjennom en slik 
workshop skulle få en morsom opplevelse sammen, og derav bli bedre 
kjent på tvers av avdelingene. 

Jeg leste meg opp på ulike workshops, og kom over konseptet med sprint. 
Jeg hadde tidligere vært med på et par sprinter i for-
bindelse med praktikantperioden min. Jeg begynte 
med å lese boken ”Sprint” av Jake Knapp for å hente 
ut gode tips for hvordan å fasiitere en slik workshop. 
Jeg fant deretter en mal på en såkalt ”Brand Sprint” 
inne i Miro. Denne brukte jeg som inspirasjon til den 
identitetsbyggende delen. 

Brand Sprint Structure Guidelines

Full attention
No [other] devices
Turn off alerts
Everything time- boxed
No discussion until its time

1.
2.
3.
4.
5.

Format: Note- and- Vote

Each person get's their own sticky color; 
Independently writes his/her ideas
Going around the room, each person reads 
their answers and puts on the frame
Each person looks at the list and votes 
for their favourite answers.
Going around the room, each person reads 
their votes.
Discuss and argue.

1.

2.

3.

4.

5.

20- years Plan (Group)

Overview (5 min)

Active Group Sessions

The Why

15 min

30 min

Directions

Write your ideas for what, how, and why. (7 min)
Each person reads their ideas for each and adds to 
the board (no discussion)
Each person votes for their top 2-3 for each 
section (5 min)
Discuss each "What" & "How for 5 min each (10 
min); Decider then chooses his favorite answer
Discuss why for ten minutes. This can be 
difficult, agree to today’s version as a 
placeholder; Decider makes final call.

1.
2.

3.

4.

5.

Directions

Directions

20 Years Plan

What, How & Why

Group Values Top-3 Values

Directions Audience Group Brainstorm

30 min

Directions Group Discussion Final Ranges

20 min

Directions Competitive Landscape

30 min

Break (15 min)

Closing / Next Steps (5 min)

Expressive

Modern

Reserved

Classic

1st

Participant 
1

Participant 
2

Participant 
3

Participant 
4

Independent Work Area

2nd 3rd

Write down as many values as you can think of (5 
min)
Each person reads their values aloud and adds to 
the board (5 min)
No argument or discussion yet
From the list, each person votes for their top 
three (5 min)
Discuss the list as a group (10 min)
Decider chooses the top three values; This is the 
hard part, but it’s key to success— narrow down to 
three, and choose a single most important value 
(5 min)

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Values Exercise

Honesty
Integrity
Sustainable
Affordable
Luxury
Data- driven
Service
Simple
Trusted
Reliable
Accessible

Start with the Why

20 Year Plan Exercise

This exercise is to help us 
think about the lifetime of our 
brand.

We don't have to stick to the 
20- year plan, this exercise is 
to help us think about the big 
picture

Stickies & Independent Workspace

What? What does our brand do; Describe primary business for the next 
five years. Examples: “Make toothpaste”, “fix cars”, etc.

How? How do we do it; What technology or approach sets us apart. 
Examples: “Made with all- natural ingredients”, “best- in- class 
friendly service”, etc.

Why? Think of the why as the reason you get out of bed in the 
morning and go to work. The why should reflect the core reason your 
company exists, and it won’t change much over time. You may pivot 
the business, launch new products, and enter new markets, but your 
why remains the same. Examples: “Promote healthy living”, “help 
people get where they need to go”, etc.

Write down your prediction for all four 
dates.
Each person reads their answers aloud and 
adds to the board
No discussion yet.
Vote for top answer for each milestone
Discuss and argue for about five minutes
The Decider chooses his favorite item for 
each future date.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Why

How

What

Our Audiences

Brand Personality

Competitors

Write down your own list of our audiences
Each person reads their list and adds to board
No argument or discussion yet
Vote for the top two audiences
Discuss for about five minutes.
Decider makes the call and puts top three 
audiences in order

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Top Audiences

Each person marks on their space where they think 
the company sits for each range (5 min)
Everyone adds a post- it on the group frame for each 
range (5 min)
Discuss any diagram where people disagree about 
where the company should be (7 min)
At the end of the session, the Decider makes the 
call. Takes a few minutes to plot the final choices 
on the whiteboard (3 min)

1.

2.

3.

4.

1st 2nd 3rd

Each person writes down a list of other companies in the 
same space or industry.
Each person chooses the one or two most important 
companies on their list.
Each person reads their choices aloud one at a time and 
quickly discuss with the group where on the matrix it 
should go
Decide can move any notes
Add your brand to the matrix
Double- check: Does this placement make sense for your 20- 
Year Roadmap, What How Why, Values, Audience, and Brand 
Sliders?

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Competitive Landscape
Expressive

Modern

Reserved

Classic

There are good reasons to be on the left or 
right of any of these lines, and it’s even okay 
if some of your sliders end up in the middle. 
But it’s helpful to be strongly opinionated on 
at least one or two ranges.

Who qualifies as an “audience”? Customers, 
for sure, but you can think more broadly by 
asking this question: Whose opinion do we 
care about?

Why the Brand Sprint?

Align on our company identity
Help us prepare for productive 
name- change exercise
Have a structured conversation 
about brand
Make some implicit ideas more 
explicit

Participant 
5

Assigned Stickies

Participant 1

Participant 2

Participant 3

Participant 4

Participant 5

Sliders Exercise

Sliders Exercise

Sliders Exercise

Sliders Exercise

Sliders Exercise

WHY STRUCTURE GUIDELINES FORMAT

EXERCISE 1 DIRECTIONS ACTIVITY OUTСOME 1

EXERCISE 2 DIRECTIONS ACTIVITY OUTСOME 2

EXERCISE 3 DIRECTIONS ACTIVITY OUTСOME 3

EXERCISE 4 DIRECTIONS ACTIVITY OUTСOME 4

EXERCISE 3 DIRECTIONS ACTIVITY OUTСOME 3

EXERCISE 3 DIRECTIONS ACTIVITY OUTСOME 3

Final 
Outcomes

Pull meAt the moment I would prefer to be in ... 

Icebreaker - Options

Pull meIf I could, as I wanted to, I would ...

Pull meIt should be forbidden that ...

Pull meIt would hit me the hardest if ...

Pull meFor all I care, everyone can know that. ...

Pull meI think it makes absolutely no sense to ...

Pull meDon't you all think that ... ?

Pull meIt is about time that ...!

Pull meMy favorite thing to hear is ...

Pull meWhat kind of a day have you had so far today?

Pull meWhat is your personal weather status (cloudy, foggy, sunny 
breaks etc)?

Pull meWhat are you most looking forward to today?

Pull meWhat was your favorite meal growing up?

Pull meWhat are your favorite songs from your teenage years that you 
still rock out to when nobody else is listening?

Pull meWhat's one thing that brings you energy and joy?

Pull meYou've got $20 and can walk out of a grocery store 
with no guilt. What do you pick?

Check- In 
Questions

Complete 
this 

sentence ...Hvordan kan vi samarbeide på tvers av 
avdelingene samtidig som vi beholder 

en egen identitet?

Nåværende problemstilling:

Hva er identiteten vår?
Hvorfor skal vi 
samarbeide?

Hvordan kan vi benytte 
hverandres ressurser på 

en fornuftig måte?
Hva har vi til felles?

Hva skal vi samarbeide 
om?

Hvor er vi forskjellige?
Hva kjennetegner stedet 

vårt?

På hvilke områder 
trenger vi ikke gjøre 
samme oppgave 5 

ganger?

Problemstilling 1.1 med spørsmål jeg ønsket at de ansatte skulle 
besvare sammen under workshopen.

Mal på Brand Sprint hentet fra Miro.
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Idéutvikle

Veiledning og enda mer innsikt

Jeg var i gang med planlegging av workshop, men klarte fortsatt ikke 
helt få grep om hvor jeg skulle videre i prosessen. Neste veiledningstime 
kom, og jeg la frem tankene og ideene mine til veilederen min. Tilbake-
meldingen var at fokusområdene mine, identitetsbygging og innovasjon, 
kanskje slår hverandre litt i hjel. Det kunne jo hende innovasjon ble en 
positiv effekt som følge av prosessen om å bygge en felles identitet. I 
samme veiledningstime fikk jeg inspirasjon til å tenke nytt, og tørre gå litt 
utenfor boksen, samt ta kontakt med en lærer som hadde mye erfaring 
med workshops. 

Ikke lenge etter veiledningstimen var jeg på et fellesmøte for innovasjon- 
og kommunikasjonssektoren i kommunen. På dette møtet ble det lagt 
frem tiltak til forbedringer fra de ulike avdelingene. Tiltakene var basert 
på en medarbeiderundersøkelse de ansatte nylig hadde gjennomført, 
og innbyggertorg og bibliotek satte fokus på at de ikke kjente hverandre 
på tvers av avdelingene. Da kommunen ble slått sammen i 2020, tok det 
kun et par måneder før koronapandemien brøt løs i Norge. Det betydde 
at avdelingene ikke fikk muligheten til å møtes fysisk på to år. Tiltaket de 
ønsket å gjennomføre innen kort tid var at alle de ansatte skulle på hospi-
tering hos en annen avdeling. Der skulle de få se arbeidshverdagen og 
forhåpentligvis bli bedre kjent med noen av kollegaene sine.

Dette tiltaket fikk meg til å åpne øynene for nøkkelfunnet om at de ansatte 
ikke kjenner hverandre. Jeg begynte å se konturene av at dette kanskje 
kunne være rotårsaken til flere av nøkkelfunnene. Dermed måtte jeg ta et 
skritt tilbake. 
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INTERNE OPPGAVER

LITE TID OG RESSURSER

SÅR PROSESS

FORNØYDE INNBYGGERE

ULIKE OG UNIKE

KJENNER IKKE HVERANDRE

Idéutvikle

Fundamentet

Jeg gikk tilbake til nøkkelfunnene mine, og det konvergente tankesettet 
fra definerefasen. Jeg gikk gjennom hvert nøkkelfunn, og så at flere av 
dem kunne bunne i at man ikke kjente hverandre. 

Det var vanskelig å komme ut av en sår prosess fordi man hadde en 
opplevelse av at alle de andre avdelingene vant. Men gjorde de egent-
lig det? Eller handlet det kun om en opplevelse? Ville opplevelsen vært 
annerledes dersom man virkelig kjente de andre avdelingenes arbeids-
hverdag og rutiner? Og ikke minst, ville man fått en annen opplevelse 
dersom man opplevde at man var en del av et større team med en felles 
retning?

En og samme person uttrykte i et intervju at «vi hadde tid og ressurser 
til å arrangere mye mer for innbyggerne før sammenslåingen». Et par 
minutter senere ble det sagt at «jeg ønsker ikke å samarbeide om disse 
praktiske oppgavene, siden jeg liker å gjøre det selv». Det kunne være 
så enkelt som innkjøp av bøker - en prosess som ikke er vanskelig, men 
som tar mye tid. Flere avdelinger samarbeider i dag om denne arbeids-
oppgaven, og får dermed frigjort tid til å for eksempel arrangere noe for 
innbyggerne. Jeg måtte derfor stille meg spørsmålet: kunne denne hold-
ningen vært annerledes dersom denne ansatte kjente de som eventuelt 
skulle overta arbeidsoppgaven på vegne av alle avdelingene? Hadde 
det vært lettere å tenke nytt dersom man opplevde at de var ett team på 
tvers som ønsket å nå et felles mål?

Nøkkelfunnnet jeg tidligere hadde fokusert mye på handlet om at avde-
lingene var ulike og unike. Det er et spennende og viktig funn, men jeg 
tror det var riktig å ikke gå videre med det som hovedgrunnlag for  pro-
blemstillingen. Det var i utgangspunket ikke et nøkkelfunn med rotårsak i 
et problem, men heller et viktig funn om at avdelingene kanskje ikke skal 
ha mål om å bli helt like. 

For den videre prosessen er derfor nøkkelfunnet om at de ikke kjenner 
hverandre valgt som et fundamentet for idéutvikling og løsning. 
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”

Idéutvikle

Problemstilling 1.2

Hvidsten (2021) skriver at om man skal løse et problem, så er det en for-
utsetning at man løser riktig problem. Den prosessen jeg nå hadde gjen-
nomgått ga meg en opplevelse av å omsider ha funnet ut hva som var 
det underliggende problemet. Jeg hadde innsett at det ville bli vanskelig 
å løse og implementere noe som helst før et ønske om samarbeid var 
på plass. Dette ønsket ville forhåpentligvis komme naturlig gjennom at 
man blir bedre kjent med hverandre personlig, hverandres kompetanse 
og arbeidshverdag. Jeg valgte å formulere problemstillingen på denne 
måten, for at den ikke skulle begrense idéutviklingsfasen, noe den kunne 
gjort dersom den var for konkret.

Hvordan kan vi forbedre samarbeidet på 
tvers av avdelingene til innbyggertorg 

og bibliotek?
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Relasjoner og team

Før jeg gikk videre i prosessen ønsket jeg å skape innsikt 
på hvorfor relasjoner på jobb er viktig, og hva som skal til 
for å bygge et godt team. Endre Sjøvold skriver i sin bok 
Teamet at «det er i den nære gruppen vi kan utvikle oss 
som mennesker, og det er i gruppen nye ideer blir aksep-
tert og omsatt i handling. Gruppen er nøkkelen til vellykket 
endring.» (Sjøvold 2022, 102) Om vi ønsker å gjøre noe 
med de utfordringene som fremkommer i innsikten, så kan 
det være en nøkkel at de ansatte opplever at de er én 
gruppe med et felles mål. Sjøvold (2022) skriver også at 
«Det å kunne dele og utvikle tanker og ideer i gjensidig 
interaksjon mellom mennesker er kanskje det som er frem-
ste særtegn ved oss som art.»

Jeg leste en del artikler om hvordan få motiverte ansat-
te, hvordan skape positivt arbeidsmiljø samt hva som kan 
være skadelig i et arbeidsmiljø. I en artikkel skrevet av 
Kristian Secher (2013) leste jeg at vi samarbeider bedre 
og har mer tillit til hverandre når vi har et felles mål. I en 

annen artikkel skriver Anne Lise Stranden (2014) at «der-
som man klarer å holde medarbeiderne sine engasjerte, 
er det en stor sjanse for at dette smitter over på kundene, 
fordi de ansatte yter bedre kundeservice». 

Purcell (2019) skriver at kommunikasjon er nøkkelen til et 
suksessfylt team. Google gjorde en studie på hva som 
skulle til for å bygge det perfekte teamet og de kom frem 
til noe av det samme. Charles Duhigg skrev om studien 
i en artikkel publisert i New York Times februar 2016, og 
Google fant ut at det er noen viktige faktorer som spiller 
inn for å bygge et godt team. En av disse faktorene er psy-
kologisk trygghet og Duhigg (2016) forklarer det som en 
opplevelse av tillit til at teamet ikke vil gjøre narr av, avvise 
eller straffe deg for å snakke. Et gruppeklima preget av 
mellommenneskelig tillit og gjensidig respekt der folk kan 
være seg selv. Det kom frem i studien at de teamene som 
gjorde det best var der alle deltakerne fikk en mulighet til å 
si noe i løpet av tiden de var samlet. Menneskene som var 

Everyone knows great teamwork is crucial for delivering 
workplace results. And the key to successful teams? 

Great communication. Communication habits can eleva-
te a team from ”meh” to magnificent.

(Purcell, 2019)

på de mest suksessfylte teamene var også over gjennom-
snittet sensitive på hvordan andre mennesker hadde det. 

Noe studien til Google og Shasta Nelsons bok The Busi-
ness of Friendship har til felles er at de begge setter lys 
på at det er på jobb vi bruker det meste av tiden vår, og 
det er derfor avgjørende at man opplever å kunne være 
seg selv, med alt det innebærer av solskinnsdager så vel 
som mørke dager. Man må kunne kjenne at man er trygg 
nok til å dele også det som er vanskelig. Shasta Nelson 
(2020) skriver om det å bygge vennskap på jobben, og er 
tydelig på at det å ha trygge, gode relasjoner på jobb vil 
gagne ikke bare deg selv, men også arbeidsplassen og 
samfunnet generelt. 

We will win because we’ll be happier an healthier because we love our jobs 
and the people with whom we work; Our companies will win because we’ll 

call in sick less, have fewer accidents, and treat their customers better becau-
se we feel connected to our teams and skilled in interpersonal relationships; 
And our world will win because we’ll be decreasing the amount of lonliness 

that is plaguing ut induvidually, and collectively.
(Nelson, 2020)
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Idéutvikling 2.0

Av veilederen min fikk jeg et tips om å kontakte en annen lærer for å 
tenke litt sammen med meg rundt løsning. Jeg fikk til et møte over nett 
og ga henne en kort innføring i det jeg hadde funnet ut. Vi idémyldret litt 
sammen, og jeg fikk mange gode tips og ideer til hvordan dette kunne 
utvikles. Mot slutten av møtet hentet læreren frem en kortstokk hun had-
de liggende - en reiseguide man kunne bruke uansett 
hvor man skulle befinne seg. Jeg kom på at jeg had-
de samme kortstokken og hentet den frem. Dette ble 
starten på ideen rundt samtalekort som kunne brukes 
blandt de ansatte som et verktøy for å utvikle gode re-
lasjoner og team.

I veiledning fikk jeg også tips om å ikke lukke idéut-
viklingen selv om jeg tenkte det var en god idé med 
samtalekort, men at jeg gjorde en ordentlig prosess på 
det. Det kunne jo hende at løsningen ikke trengte være 
i kortformat. 

Jeg satte meg ned for å planlegge idéutviklingsfasen 
med dette i bakhodet, og startet med å lese meg opp 
på gamification (mer om dette på neste side) for å få 
inspirasjon til hvilke muligheter jeg hadde. Jeg begyn-
te smått å brainstorme på egenhånd i påvente av en 
workshop der jeg hadde invitert et utvalg ansatte ved 
kommunens innovasjonsavdeling. 

Individuell brainstorming på løsning, samt skisse på kriterier til prototype basert på innsikt. Kortstokken Anywhere Travel Guide.
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Gamification og atferdsdesign

Gamification har for meg vært et fremmedord, og da det kom som for-
slag å lage et type spill måtte jeg bruke flere dager på å sette meg inn i 
hva det gikk ut på. Jeg lyttet til podkaster, leste artikler, bøker og så på 
TEDtalks.  «In my own view, gamification is the craft of deriving fun and 
engaging elements found typically in games and thoughtfully applying 
them to real-world or productive activities.» (Chou 2019) Det å bruke 
gamification, eller spillifisering, handler om å bruke spillelementer i set-
tinger der disse ikke vanligvis befinner seg for å for eksempel skape 
motivasjon eller engasjement hos brukeren. Chou (2019) skriver videre 
at brukerorientert design og spillifisering handler om mye av det samme. 
Men det var imidlertid spillindustrien som var først ute med å mestre 
såkalt brukerorientert design - og derfor ble denne designdisiplinen kalt 
gamification.

I dette prosjektet kan altså gamification være hensiktsmessig for å nett-
opp oppnå motivasjon til å samarbeide. I den videre idéutviklingen øn-
sket jeg å finne ut hvordan dette kunne se ut.

Atferdsdesign, også kalt nudging,  forklares av Erlend Nyhammer (2020) 
som at man «tilrettelegger omgivelsene med mål om å designe en viss 
atferd.» Prinsippene bak nudging er at det er handlingene som skaper 
holdningene våre, og at vi har en tendens til å handle på gitte måter i 
gitte situasjoner. 

Jeg tok med meg dette tankesettet videre inn i pro-
sjektet. Kanskje vi må legge til rette for at handlin-
gene deres må endres rent fysisk, eller at vi bør ta 
dem ut av den vanlige, kjente settingen hvor hold-
ninger og rutiner har fått gro fast over tid?

For å designe slike nugder kan man ifølge Nyham-
mer (2020) stille spørmålene: Hvilken atferd skal en-
dres? Hvorfor oppstår problemet? Hvordan kan vi 
bruke nudging til å endre atferden? Comte Bureau 
har utviklet noen idékort for å designe slike nudger. 
Disse fikk jeg tak i og bestemte meg for å teste i 
workshopen med de ansatte ved innovasjonsavde-
lingen. 

Gamification Atferdsdesign

Idékort utviklet av Comte Bureau.



BPP3100 Kandidat 50420/05/22 27

Idéutvikle

Idéutvikling 3.0

Retningen på prosjektet ble satt ved problemstillingen, og hadde gjen-
nom idéutviklingsfasen spisset seg enda mer. I siste veiledning idémyl-
dret vi ut fra min individuelle brainstorming, og kom frem til at ideene 
mine på en eller annen måte kunne slås sammen til et type spill de ansat-
te ved innbyggertorg og bibliotek kunne bruke i starten av møtene sine. 
Etter dette satte jeg, ut fra innsikten, fem kriterier for prototypen som skul-
le utvikles (se neste side). 

I retrospekt kan jeg se at jeg muligens hadde litt for konvergent tanke-
sett i denne fasen. Jeg slapp meg ikke nok løs i idéutviklingen. Mye av 
grunnen til det var nok at jeg frem til nå for det meste hadde jobbet alene 
- og jeg trives og jobber best i team. Ønsket fra start var å involvere de 
ansatte ved innbyggertorg og bibliotek i stor grad. Men som vi også kan 
lese ut fra innsikten, så strekker ikke alltid tiden til og det ble vanskelig å 
samle ansatte til samskaping i denne delen av prosjektet. 

Men som tidligere skrevet inviterte jeg et lite utvalg ansatte ved innov-
sjonsavdelingen i kommunen til å være med på en mini-workshop. Jeg 
hadde aldri fasilitert en workshop før, men benyttet anledningen til å prø-
ve og feile. Målet med workshopen var å få enda mer ”kjøtt på beinet” 
før prototyping. Vi hadde én time til rådighet og jeg hadde planlagt to 
øvelser: idékortene fra Comte Bureau og crazy 8. «Crazy 8 er en metode 

som utfordrer deltakerne til å utvikle mange ideer på svært kort tid.»(H-
vidsten, et al. 2021)

Jeg hadde lagt opp til at vi skulle jobbe alene, sammen. Det betyr at vi 
først jobber alene med å for eksempel skrive ned ideer på post-it-lapper, 
før vi sammen diskuterer det som er skrevet. «På den måten kan man 
ivareta den unike kreativiteten som hver enkelt av oss innehar, samtidig 
som gruppa kan videreutvikle hveranders ideer når de diskuteres i felle-
skap» (Hvidsten, et al. 2021) 

Resultatet etter workshopen var at jeg satt igjen med mange innspill og 
ideer til løsningen. I ettertid ser jeg at jeg med fordel kunne lagt opp til 
flere workshops lik denne, for å gå enda grundigere inn i problemstillin-
gen og i større grad opplevd å være ”on the same page”. Dette, samt 
det jeg skrev tidligere på denne siden, tar jeg med meg som lærdom til 
neste gang. 

Post-itlapper fra idékortene til Comte Bureau og ark etter crazy 8.
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Konsept og kriterier

Idéutviklingsfasen hadde gått utover den planlagte tidsrammen, og dato 
for test av prototype var allerede satt ettersom jeg ønsket å få testet med 
ansatte fra innbyggertorg og bibliotek. Dermed valgte jeg å gå videre til 
neste fase. Som en oppsummering av idéutviklingsfasen, satt jeg igjen 
med en ganske åpen konseptbeskrivelse. Men om jeg kombinerte denne 
med kriteriene for prototypen, skulle det forhåpentligvis gå an å lage en 
enkel prototype for å få tilbakemeldinger fra brukerne. Hvidsten (2021) 
skriver også at ved å ikke binde meg til ett enkelt konsept allerede nå, så 
holder jeg meg åpen for å tenke annerledes senere.

Jeg har valgt å bruke ordet effektiviserende til tross for at jeg opplever 
dette ordet som noe stressende og negativt. Det jeg ønsker å formidle 
med det er at vi ønsker skape et samarbeid som på sikt vil 
frigjøre tid til andre aktiviteter - som igjen gjør at man blir 
mer effektive. 

Vi skal skape et effektiviserende og positivt samarbeid 
mellom de ansatte i Indre Østfold kommune - både innad 

og på tvers av avdelingene. 

Dette skal vi gjøre ved å gi de ansatte et verktøy som 
skal bidra til å skape trygghet, bygge relasjoner, åpne 
for dialog og deling av kompetanse, og ikke minst at 

de skal ha det gøy sammen.

TID    Det kan ikke ta for lang tid å bruke. 

ENKELT  Det må være lett å bruke og forstå. Det må være intuitivt.

TRYGT   Man skal kjenne seg trygg og ivaretatt.

POSITIVT Det må oppleves som et positivt innslag i arbeidshverdagen.

GØY  Det må være gøy!!
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Intro til fase

Prototype og teste
Nå er vi kommet til fasen hvor vi skal jobbe frem en endelig løsning. Vi går 
fra et divergent tankesett og tilbake til et konvergent som er mer rasjonelt 
og strukturert. «En prototype i sin enkleste form er en skisse eller en prø-
ve. Du har en idé, og vil nå teste den eller deler av den før du investerer 
for mye tid og energi i å utvikle et ferdig konsept» (Hvidsten, et al. 2021) 
Det er altså nå ideene skal bli materialisert og testet i det virkelige liv. Jeg 
hadde allerede invitert et utvalg ansatte ved innbyggertorg og bibliotek 
til testing av prototypen, ettersom prototyping handler nettopp om å la 
selve målgruppen teste og komme med tilbakemeldinger på ideene så 
langt i prosessen. 

Prototype og testfasen markert i beige, og med piler som 
illustrerer et konvergent, analytisk tankesett.
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Inspirasjon

Før jeg gikk i gang med selve prototypen valgte jeg å søke etter inspira-
sjon. I og med at konseptet mitt var såpass åpent så var det spennende 
å se hva andre hadde gjort tidligere for å løse lignende utfordringer. Jeg 
hadde allerede Travel Guide-kortstokken, og nå gikk jeg løs på Miro sine 
maler. Miro har gjort det mulig å lage egne maler, for så å kunne dele dis-
se med alle andre som bruker Miro. Inne i dette såkalte ”Miro Microverse” 
fant jeg mye inspirasjon til oppgaver og spillelementer. Så kom jeg over 
CozyJuicyReal - et konsept som ligner veldig på det jeg hadde sett for 
meg. Det er enkelt, men tilbakemeldingene på nettsiden deres er ikke til 
å ta feil av - det funker. 

«Cozy Juicy Real is a virtual board game that helps mission-driven lea-
ders shape their company’s culture, by creating a stronger bond bet-
ween their teams.» (NETTSIDEN KILDER) Det er et slags brettspill som 
blant annet kan spilles over Miro hvor deltagerne trekker kort med per-
sonlige spørsmål i tre ulike nivåer - cozy, juicy eller real - jo mer man byr 
på seg selv, desto flere poeng får man. I løpet av spillet skal også de 
andre deltagerne dele ut ulike priser til hverandre, noe som oppmuntrer 
til å bygge opp om og støtte hverandre. 

CozyJuicyReal virker umiddelbart som den beste løsningen for dette pro-
sjektet, men det oppfyller ikke kriteriet om at det skal ta kort tid, da det er 
lagt opp til å ta 60-120 minutter. Elementene er imidlertid spennende, og 
jeg tar med meg spillet som inspirasjon.

CozyJuicyReal-spillet i Miro.
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Prototyping // Low-fi

Da var tiden kommet for at jeg skulle begynne å fysisk sette sammen en 
prototype som skulle testes av de ansatte ved innbyggertorg og bibli-
otek noen dager senere. Hvidsten (2021) skriver at det kan være lurt å 
ha tenkt gjennom noen ting før man begynner. Det ene er: hvilke behov 
skal prototypen dekke? Om man er bevisst på dette, så er det kanskje 
ikke like viktig at alt ser perfekt ut, så lenge man får testet om prototypen 
dekker behovet eller løser problemet. En annen ting å tenke på er hvor-
dan testen skal gjennomføres. I dette prosjektet var det så og si umulig å 
samle ansatte fra innbyggertorg og bibliotek til fysisk test, dermed måtte 
prototypen lages og testes digitalt for å kunne gjennomføres. Det kan 
også være lurt å tenke på om man skal lage en lavoppløselig (enkle) eller 
høyoppløselig (fungerende) prototype. Jeg ønsket kun å teste og få tilba-
kemelding på type oppgaver, og ikke hvordan de så ut. Jeg valgte derfor 
å prototype lavoppløselig slik at brukerne ikke ble forstyrret av hvordan 
alt så ut eller fungerte, og i verste fall ikke turte gi ærlige tilbakemeldinger 
siden alt så ferdig ut. 

Jeg benyttet meg av Miro og inspirasjonen jeg fant der til å sette sammen 
et utvalg av ulike type oppgaver: 

Hode

navn

MIX & MATCH

John navn

Trykk CTRL + D for å duplisere et element fra karakterbiblioteket.
Ordne elementene ved å høyreklikke og deretter "Bring to front".

Ansikt Ansiktshår Tilbehør

Kropp

navnnavn

vv

Jeg er den rette!Nevn en ting du gjør bedre enn alle andre du kjenner!

Eller er det meg?Hva er det første du tenker på når du står opp på 
morgningen?

nei meg!Hva er det morsomste du gjorde som barn, som 
foreldre/søsken fortsatt snakker om idag?

Hva med meg?Om du plutselig kunne blitt ekspert i noe, hva ville du 
valgt?

velg meg!Om du kunne tatt bort én ting fra din daglige rutine - 
hva skulle det vært?

Trekk et strå

Mix&Match. Trekk et strå.

CozyJuicyReal-kort. Love Bomb.

Mix&Match, kreativ oppgave som krevde grunnleggende ferdighet i Miro. 
Trekk et strå, inviterte til å fortelle noe om seg selv. 
CozyJuicyReal, ga mulighet til å velge hvor mye du ville dele.
LoveBomb, en øvelse hvor man skrive oppmuntrende ord til hverandre.
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Testing av prototype

Hvidsten (2021) skriver at testing betyr å prøve løsningen på og med re-
levante aktører, i dette tilfellet de ansatte ved innbyggertorg og bibliotek. 
Om man ikke tester prototypen, mister den verdien da «hensikten med 
prototyping og testing er å redusere antall fallgruver før man gjør en stor 
investering.» (Hvidsten, et al. 2021) 

Jeg hadde fått 4 ansatte ved innbyggertorg og bibliotek til å sette av én 
time til testing. Vi begynte med en kort innføring i Miro, slik at brukerne 
klarte å bevege seg rundt på boardet, samt flytte og skrive på elementer. 
Når de hadde blitt litt kjent med Miro gikk vi løs på oppgavene. Vi hadde 
kun én time til rådighet, og med noe teknsike problemer i begynnelsen 
strakk dessverre ikke tiden til for å teste alle oppgavene ordentlig. Vi fikk 
testet to av oppgavene i sin helhet, mens de to andre ble gått gjennom 
muntlig. Det var viktig for meg å ha nok tid til tilbakemeldinger i slutten av 
testen, derfor prioriterte jeg dette. 

Jeg hadde lagt opp til tre runder med dot-voting på ulike spørsmål. Den-
ne avstemningsmetoden er ikke bare effektiv, men den legger også opp 
til at de som ikke er komfortable med å si sin mening høyt også kan være 
med. Deretter ønsket jeg tilbakemelding på Miro som plattform, hva de 
sitter igjen med av tanker og om de hadde noe ideer til den videre. 

navn

navn

navn

navn

navn

navn

navn

navn

navn

navn

navn

navn

Hvilke oppgave synes du var 
morsomst?

Trekk et strå! Mix&Match

Spørsmålskort Love Bomb

Hvilke oppgave synes du var 
mest utfordrende?

Trekk et strå! Mix&Match

Spørsmålskort Love Bomb

Gjennom hvilke oppgave opplevde 
du å bli bedre kjent med 

kollegaene dine?

Trekk et strå! Mix&Match

Spørsmålskort Love Bomb

Hvordan opplevde du å benytte Miro som verktøy?

Skjønner 
nok mer 

etterhvert :)

Gøy!Morsomt 
avbrekk i 

det 
faglige.v

Morsomt, men 
vil nok se 

størst utbytte 
ved å bruke 

dem live.

sliter litt med 
å navigere 

rundt 
omkring!

Skriv litt om hva du sitter igjen med

Vi må være 
innstilt på å 

gjøre en 
innsats.

Ser potensialet 
i dette og tror 
det vil være 

nyttig!

Spent på om vi 
klarer å finne 
tid til å bruke 

dette. Må 
prioriteres!Fin måte 

å bli 
kjent på

Kan 
sikkert bli 
morsomt!

Denne måten å 
jobbe på vil nok 
fungere bra for å 

løse faglige 
problemer / 

idemyldring etc.

Litt vanskelig å 
si hvordan det 
vil fungere før 
vi har testet ut 
"på ordentlig".

Fin måte å 
styre en 

samtale til 
nye temaer

usikker på 
om de 

introverte blir 
mer aktive

Har du noen ideer til videre utvikling  av dette 
verktøyet?

Vanskelig å 
komme på 

noe på 
sparket!

Er det 
oppgaveelementer 

som er 
gjennomførbare når 
vi er mange (20 stk) i 

et møte?

Møtene på 
tvers av IB er 

korte og 
agendaen er 

ofte full

Bør ha korte 
oppgaver og 

elementer som 
kan brukes i 

starten av møter.

Korte 
oppgaver 

som ikke tar 
for lang tid.

Finne balansen 
mellom å bli 

bedre kjent og ha 
det litt gøy, og at 

vi føler vi ikke 
"kaster bort tid".

Tror jeg må 
bruke det litt 
for å tenke 

mye 
muligheter

Tiiiiid!

Dot-voting og tilbakemeldinger i Miro etter test
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Tilbakemeldinger

En gjentagende og viktig tilbakemelding etter testen handlet om tid. De 
var opptatt av at verktøyet skulle ta lite tid og at man satt igjen med en 
opplevelse av å bruke tiden godt. 

Tilbakemeldingene rundt Miro og bruk av digitalt verktøy var for det mes-
te positiv, men flere var enige i at utbytte kanskje ville bli størst dersom 
man var fysisk sammen. Samtidig ble møtene på tvers av avdelingene 
ofte arrangert via Teams grunnet store avstander og lite tid. 

Jeg fikk også noe å tenke på da noen stilte spørsmål om hvordan dette 
skulle fungere i et møte med for eksempel 20 stykker. Ellers var tilba-
kemeldingene positive og de synes det var gøy med et avbrekk fra det 
faglige. 

Test av prototype og tilbakemelding ble en nyttig opplevelse på veien 
mot neste steg: en høyoppløslig prototype.
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Prototyping // High-fi

Etter test og tilbakemeldinger gikk jeg tilbake til arbeidsbor-
det for å lage en høyoppløslig prototype som kunne brukes i 
designpiloten (mer om dette på neste side). En høyoppløslig 
prototype er en fungerende prototype, og krever dermed noe 
mer tid å lage. Målet med prototypen var at den skulle opp-
leves ekte nok til å åpne for reelle tilbakemeldinger gjennom 
piloteringsperioden. 

Problemstillingen jeg ønsker å løse er: Hvor-
dan kan vi forbedre samarbeidet på tvers av 
avdelingene til innbyggertorg og bibliotek? 
Og gjennom litteraturen har jeg lest at nøk-
kelen til godt samarbeid er god kommunika-
sjon, at alle får ta ordet, og at man opplever 
å kunne være seg selv. Jeg forholder meg 
til kriteriene jeg satt for prototypingen. Det 
må ta lite tid, være enkelt å bruke, oppleves 
trygt, positivt og gøy. I tillegg hadde jeg nå 
fått tilbakmeldinger etter test av den lavopp-
løslige prototypen, der flere av disse var en 
bekreftelse på viktigheten av kriteriene.

Gjennom prosjektet har jeg igjen og igjen 
fått bekreftet at de ansatte ved innbygger-
torg og bibliotek ikke har mye tid til overs. 
De har fulle agendaer på møtene og felles-
samlingene sine, og arbeidshverdagen går 
som regel i ett. Derfor valgte jeg å prototype 

et av elementene fra den lavoppløslige prototypen som fikk 
best tilbakemelding fra brukerne, nemlig samtalekort. Det er 
enkelt å ta med, det kan digitaliseres og det trenger ikke ta 
mer tid enn man setter av. Samtidig gir det gode muligheter 
til utvikling innen både kategorier og tematikk. Jeg laget pro-
totypen med tanke på bruk i mindre sammenhenger, men 

kanskje vi gjennom piloteringen ser en mulighet på hvordan 
dette kan brukes i større forsamlinger.

Höfer (2017) har skrevet ned noen tips til hvordan man kan 
lage en high-fi prototype på kort tid. Et av tipsene er å bruke 
maler, slik at det bare er å fylle inn. Jeg gjorde dette ved å 

benytte såkalte mockups som jeg satt mitt 
eget design på. Höfer (2017) skriver også 
at det er lov å stjele, det er ikke bare lov, 
men man bør stjele. Jeg har i denne proto-
typen stjålet innhold fra allerde eksistrende 
samtalekort eller team building aktiviteter. 
Blant annet CozyJuicyReal som jeg skrev 
om på side 30.

Navnet ”5 minuttern” ble rett og slett satt for 
å formidle at dette er et lettvint og enkelt 
spill som kan gjennomføres på 5 minutter. 
Det vil forhåpentligvis gjøre det lettere å 
bruke uansett hvor full agendaen for møtet 
er. ”La oss starte med 5 minuttern.”

Designet på kortene er inspirert av kommu-
nens farger, men utover det har jeg prøvd 
å skape et lekent utseende som inviterer til 
fem gøyale og meningsfulle minutter med 
team og relasjonsbygging.
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Pilotering og implementering

Et førsteutkast av en high-fi prototype er laget og det kan kanskje se ut 
som prosjektet nærmer seg en avslutning. Sannheten er at det er den 
neste fasen som avgjør om løsningen blir implementert. Implemente-
ringsfasen burde ligge i bakhodet gjennom hele prosessen, for «dersom 
du har gjort gode forberedelser og jobbet kontinuerlig med forankring 
og eierskap av prosjektet gjennom hele prosessen, kan denne fasen bli 
lettere» (Hvidsten, et al. 2021) Jeg var tidlig ute med å etablere kontakt 
med de ansatte ved innbyggertorg og bibliotek. Jeg var bevisst på å lytte 
til alt de hadde på hjertet og jeg prøvde vise en interesse i deres fag og 
arbeidshverdag. På den måten ble det bygd opp et slags tillitsbånd og 
en opplevelse av at jeg er en av dem, og at jeg ønsker de det beste. De 
ansatte har også gjennomgått medarbeiderundersøkelse som resulterte 
i et tiltak om hospitering. De er dermed allerede i gang med å bygge 
relasjoner både personlig og faglig.  Dette vil jeg forhåpentligvis merke 
fordelen med når løsningen nå skal implementeres. 

Jeg har satt opp implementeringsfasen til 5minuttern i fire faser. På kort 
sikt ønsker jeg å gjennomføre en designpilot sammen med innbygger-
torg og bibliotek. En designpilot er en utvidet test av løsningen, skriver 
Hvidsten (2021). Denne piloten må planlegges og kommuniseres godt 
slik at alle innvolverte vet hva piloten går ut på, og hvordan og ikke minst 
hvorfor den skal gjennomføres. Gjennom piloten ønsker jeg å legge opp 
til regelmessige evalueringer som igjen fører til jevnlig iterering av løsnin-
gen. Jeg planlegger for at designpiloten skal vare over en lengre periode 
høsten 2022. Grunnen til dette er fordi jeg tror en slik involvering av bru-

kerne vil gjøre den endelige implementeringen enklere da de over tid har 
fått ta mer og mer eierskap til løsningen.

Etter designpiloten planlegger jeg en grundig evaluering og ferdigstilling 
av løsningen, som i neste fase skal implementeres hos innbyggertorg 
og bibliotek. Den siste fasen er en langsiktig plan om at alle seksjoner 
og avdelinger i kommunen skal ha tilgang på 5minuttern både fysisk og 
digitalt. 

Designpilot

Evaluering og 
ferdigstilling

Implementering

Hele kommunen 
bruker 5minuttern
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Refleksjon

Jeg har nå gjort en tjenestedesignprosess sammen med Indre Østfold 
kommune med fokus på innbyggertorg og bibliotek. Det overordnede 
oppdraget gikk ut på å forbedre de ansattes hverdag, noe som igjen 
forhåpentligvis ville resultere i bedre service til innbyggerne. 

Dette er første gang jeg gjennomfører en tjenestedesignprosess helt på 
egenhånd, og det har vært en bratt læringskurve. En tjenestedesigners 
tankesett har jeg fått prentet inn gjennom tre år ved Høyskolen Kristiania, 
men å utføre et slikt prosjekt i praksis gjorde at jeg likevel måtte holde 
tunge rett i munnen. Det finnes nemlig uttallige metoder man kan velge 
og retninger man kan gå i løpet at et slikt prosjekt. 

Noe av det første jeg gjorde var å sette opp et Gantt-skjema for hele 
prosjektet. Jeg prøvde å følge denne, men mot slutten merket jeg at det 
begynte å skli ut. Dette resulterte i at jeg fikk mye kortere tid på de siste 
fasene. Jeg visste dog fra start at dette prosjektet ikke ville få et punktum 
her i og med at jeg skal jobbe videre med dette i lengre tid fremover. 
Dermed opplever jeg å kunne slå meg til ro med at det i denne omgang 
kun ble én brukertest på lavoppløslig prototype og ingen på den høyopp-
løslige. Om kort tid vil jeg få muligheten til å teste løsningen videre. 

Jeg hadde en plan om å få mye mer tid og muligheter til samskaping, 
med de ansatte ved innbyggertorg og bibliotek. Jeg startet i det sporet 
ved å besøke alle sammen og etablere god kontakt. Jeg hadde også en 
plan om å invitere til en stor workshop med så mange av de ansatte som 
mulig. Dette lot seg ikke gjøre, og jeg endte derfor med et mindre utvalg 
i kun én time. Jeg håper at tiden som ligger foran vil gi muligheter til mer 
samskaping. 

Løsningen er jeg i utgangspunktet fornøyd med så langt. Jeg tror at ved 
å begynne enkelt, så gir det meg mange muligheter til å videreutvikle 
senere - istedenfor å måtte nedskalere. Jeg tenker at det enkle ofte er 
det beste, og det viktigste for meg var at løsningen skulle være bruker-
vennlig og ikke minst gøy å bruke. Jeg håpet selvsagt på at jeg skulle 
komme på noe helt unikt og fancy som ingen har gjort tidligere. Men om 
jeg skal følge det innsikten og tilbakemeldingene forteller meg, som en 
tjenestedesigner skal, så er dette veien å gå i første omgang - frem til jeg 
eventuelt skaper ny innsikt som sier noe annet!

Jeg er spent på det som kommer, og jeg gleder meg til å sette i gang 
designpiloten til høsten. Og til slutt: Jeg tror vi vil vinne på gi rom for å 
bygge relasjoner på jobben - det er tross alt der vi bruker mesteparten 
av tiden vår!
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