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Bakgrunn for oppgaven 

Par har valgt å separeres eller skilles i flere tiår, og årsakene til dette varierer 
avhengig av forholdet paret har hatt. Først vil se jeg se på hvordan temaet 
«forhold» blir diskutert i sosiologien og hvordan ting har endret seg gjennom 
årene. 

Ifølge Sullivan 1999 «falling in love is a socially learned experience» (Scott, 
2009). Hvis det å bli forelska er en sosial opplært opplevelse vil vår oppvekst og 
kultur ha en betydning for hvordan vi tilknytter oss til andre mennesker. Det er 
slik at vi velger våre partnere ettersom de passer «oss», våre normer og verdier. 
«We are most likely to be attracted to someone if they meet a certain criteria» 
(Scott, 2009). Dette kan også skje når «motsetninger tiltrekker hverandre» da vi 
vil skape en sterk følelse av identitet, da vi definerer oss selv i forhold til andre. 

I forrige år-hundre var «the nuclear family» familie idealen, den besto av gift mor 
og far og sine barn, der oppgavene var fordelt på kjønn. Far hadde som oppgave å 
bringe penger til huset, mens mor tok seg av huset og av å gi følelsesmessig støtte 
(Parsons and Bales 1956). Disse hjemmeværende kvinner opplevde lite endring i 
hverdagen og opplevde hverdagen som en ond sirkel med uendelige gjøremål. 

Dette er i motsetning til sine menn, som fikk oppleve ulike utfordringer i sine 
jobber. Dermed fikk ikke kvinnene oppleve ulike utfordringer, som førte til at 
disse opplevde hverdagen mer negativt enn sine menn (Bennet, 2002). Dette er i 
motsetning til i dag hvor moren blir oppmuntra til å komme seg ut i arbeid. 

En endring skjedde etter at overgangsstønaden ble endret i 1981. 
Den ble kjønnsnøytral og inkluderer skilte og separerte (Mæland, 2015). Dette 
gjorde det enklere for par å gå fra hverandre, da loven kunne lette på de 
økonomiske bekymringene disse kan oppleve ved en separasjon. 
«At flere par skilles trenger slett ikke være noe tegn på at moralen er 
nedadgående». Ifølge svenske forskere handler det heller om at muligheten til å 
klare seg uten ektefelle er blitt større og mer rettferdig fordelt mellom 
samfunnslagene. «Før i tida var nemlig skilsmisse elitenes privilegium» 
(Mæland, 2015). 

En annen punkt å merke seg er Gross 2005 «wider principle of equity: 
Relationships should be fair, and we are only prepared to invest in one 
emotionally if we believe that our feelings are being reciprocated». Dersom våre 
følelser ikke blir verdsatt av våre partnere, kan vi kjenne på at kjærligheten er 
ensidig, dette kan føre til å miste «gnisten» i forholdet. 

I senere tid har «Individualistiske og sekulære verdier spredt seg og fått 
legitimitet. I dag finnes det en mye større åpenhet for at hvert individ skal kunne 
bestemme over seg selv» Glenn Sandström (2015). Dette har gjort det enklere for 
eneforeldre å ta steget mot eneforelder livet uten å føle skam.

“All tekst på denne siden er hentet fra prosjektskisse 2”



Pensum

Til denne oppgaven har jeg hentent pensum fra ulike bøker og 
nettisder for å danne grunnmuren for oppgaven. Metodene brukt i
oppgaven er hentet fra ulike bøker for kreativ problemløsning og

 datainnsamling. Jeg brukte også andre mindre kilder, disse er ført i 
kildelisten.

Making sense of everyday life
Susie Scott 

2009 

Metodebok for kreative fag
Næss og Pettersen 

2017

Den gode oppgaven
Rienecker og Jørgensen

2013

Introduksjon til tjenestedesign 
Hvidsten og Rai 

2021

Slagkraft
Erik Lerdahl

2007

Boken tar for seg 
hverdagslivet i fra et 

sosiologisk perpektivt, 
hvordan en opplever 

denne og hvorfor. 
Hvordan det er å leve i 

et forhold.

I boken fant jeg 
om hvordan sette 
opp intervjuer og 

spørreundersøkelser. 
Det var også om 
onlineetnografi. 

Denne boken tar for 
seg hvordan skrive en 
god problemstilling og 

tema. 

Denne tar for seg 
metoder innenfor 

tjenenestedesign og 
rammeverk til hvordan 

slike prosjekter kan 
gjennomføres. 

I boken finnes det flere 
ulike metoder for 
idégenerering og

 fasilitering av 
workshop. 



Målgruppe

Problemstilling

Med denne oppgaven vil jeg finne en løsning til problemstillingen: 

“Hvordan kan tjenestedesign gjøre 
 hverdagen enklere for aleneforeldre?”

For å finne frem til endelig konsept vil jeg gjennomføre  ulike prosesser for
 datainnsamling, datagruppering,  designmetoder og konseptutvikling.

Oppgaven tar for seg følgende målgruppe:

 Aleneforeldre med barn i 
ulike aldre.



Designsløyfa

Til dette prosjektet har jeg valgt å bruke designsløyfa som min prosessmodell. En slik modell har hjulpet meg å strukturere prosessen og funket som 
huskeliste for oppgaver jeg måtte gjennomføre til hver fase. Designsløyfa tar utgangspunkt i British Design Councils “Double Diamond” som går over fire 

faser, discover, define, develop, deliver. Disse fasene sikrer en helhetlig designprosess og tar for seg to tankesett: divergent og konvergent 
(Hvidsten og Rai, 2021, s. 30). 



Begrepsoversikt

Behov Funn

Fasilitere Tjeneste

Bruker Metoder

Innsikt Workshop 

Å ha bruk for noe, kan både være funksjonelt,
sosialt, emosjonelt. Uttykte og ikke-uttrykte 
behov, kan variere stort for ulike brukergrupper og 
må forstås i en sammenheng. 

Resultater fra utført innsiktsarbeid. 
Disse kan være avdekket behov i en målgruppe. 

Arrangere eller lede. Person som har ansvaret for å 
lede, for eksempel en workshop.

Økonomisk transaksjon hvor det skapes verdi for 
kunden uten at fysiske varer utveksles. 

En rolle som betyr person som benytter seg av 
tjenestetilbud eller som er en del av selve tjenesten. 

En tilnærming eller fremgangsmåte for å
opparbeide kunnskap om et gitt problem/kontekst/
tjenestesetting. 

Grundig forståelse av faktisk behov relatert til ett 
eller flere problemer, tjenester eller opplevelser. 

Møte hvor personer jobber om å finne løsninger, 
innsikt, dégenerere og lufte tanker om et prosjekt. 

“Hentet fra Introduksjon til tjenestedesign, Hvidsten og Rai, 2021, S. 34-35”



Prosessen

Discover fasen

I første del av designsløyfa valgte jeg å bruke ulike metoder for å samle innsikt, 
de metodene jeg brukte var kvantitativ undersøkelse, kvalitative intervjuer, samt 
personlige intervjuer. Jeg ville ha så mange svar som mulig på den kvantitative 
undersøkelsen, jeg fant flere grupper på Facebook og spurte om tillatelse for å 
legge ut undersøkelsen der. Jeg fikk lagt den ut på to ulike grupper og fikk til 
sammen 68 svar fra ulike aleneforeldre, alt fra 100% til 20%. Etter at jeg hadde 
samlet nok svar lagde jeg en liste over de svarene og funn som var mest relevante 
for min problemstilling, jeg fikk svar på min hypotese om at aleneforeldre føler at 
de har for lite egentid.

Etter dette gikk jeg videre med å gjennomføre kvalitative intervjuer med ulike 
aleneforeldre, 100% til 40% og med barn i ulike aldre. Under denne metoden 
fokuserte jeg mer på å finne ut av hva de sliter med i hverdagen. Jeg ville sette 
meg i deres sko og ba dem om å fortelle meg hvordan en vanlig dag i deres liv ser 
ut. Her fant jeg ut at det ikke er nødvendigvis små oppgaver i huset de sliter med, 
som jeg hadde tenkt tidligere, men heller med å få tid til seg selv og skyldfølelsen 
som oppstår når de prioriterte seg selv. 

Funnene i denne fasen hjalp meg å se det foreliggende problemområdet; 
Tid, egentid, tid til å være med barna og tid til å ta vare på seg selv. 

Define fasen 

Etter å ha visualisert og gruppert mine funn gikk jeg videre til defineringsfasen 
hvor jeg skulle skape dypere forståelse for problemområdet. Dette gjorde jeg ved 
å lage personas basert på innsikten fra discover fasen. Jeg lagde to ulike personas, 
en som er 100% aleneforelder og en som er 50% aleneforelder, dette gjorde jeg 
fordi jeg følte at det var viktig å få frem de ulike opplevelsene aleneforeldre har. 
Disse personas ble med videre til å bli en del av empatikart, her var jeg interessert 
i å se om det var noen viktige punkter jeg hadde gått glipp av. Denne metoden 
hjalp meg å forstå aleneforeldre litt bedre, jeg ble klokere på hvordan de kan 
oppleve hverdagen og de følelsene som kan oppstå.

Denne fasen fungerte som en validering for funnene i discoverfasen, her fikk 
jeg muligheten til å samle tankene rundt problemområdet og kjenne på følelsene 
aleneforeldre kan oppleve i deres hverdag.



Prosessen

Develop fasen

Under denne fasen var det viktig for meg å inkludere mine brukere; 
Aleneforeldre. Jeg gjennomførte en workshop med ulike brukere, der jeg skulle 
ta rollen som fasilitator. Workshopen tok for seg idégenerering som formål og 
deltakerne skulle selv komme på idéer til ulike problemer som hadde blitt funnet 
i de tidligere fasene. Jeg opplevde noen problemer med logistikk før workshopen, 
vi hadde avtalt å møtes en torsdag og samme dag fikk jeg høre at en deltaker ikke 
har mulighet til å delta allikevel. Dermed avtalte vi å ta det fredag forekommende 
uke, dette var siste mulighet for gjennomføring, før jeg hadde ligget bak min plan. 
Da fredagen kom, fikk jeg melding fra samme deltaker om at de allikevel ikke 
hadde mulighet til å delta. Jeg fikk litt panikk, men greidde å finne en løsning. Jeg 
tok kontakt med en person som tidligere hadde tilbudt å hjelpe, personen hadde 
mulighet for å delta på dagen. Workshop med hjelp av Miro og Zoom fungerte 
optimalt, da dette ga meg muligheten til å samle alt på ett sted. De ulike metodene 
som ble brukt under workshopen fungerte og vi kom på tre ulike konsepter. Disse 
vil bli presentert senere i dokumentet. Posisjoneringsakse var til hjelp for å se 
grad av innovasjon og kartlegge konkurrenter. Aksen fungerte for å forsikre meg 
om at konseptet var en god idé.

Deliver fasen 

På siste del av designsløyfa fokuserte jeg på brukervennlighet og alltid ha
 problemområdene; mangel på tid og vanskelig å be om hjelp, som baktanke for 
appen Fammen. Først visualiserte jeg mine tre idéer ved å lage papirprototyper 
og testet disse, for å velge den beste idéen. Deretter satt jeg igang med å lage en 
hightech prototype som skulle bedre visualisere det endelige konseptet. Etter å ha 
laget det første forslaget, testet jeg denne på ulike brukere. Jeg fikk gode 
tilbakemeldinger, og tips til hva jeg burde inkludere i den endelige løsningen. 
Basert på de tilbakemeldingene jeg fikk, endret jeg på appen og la til flere 
funksjoner, samtidig som at jeg fokuserte på brukervennligheten. Til slutt valgte 
jeg det visuelle utrykket til Fammen, den skulle være blå, for å virke seriøs og ha 
Helvetica som font på grunn av dens lesbarhet.



Discover

I denne fasen vil jeg ta for meg problemtillingen min som bakgrunn til innsiktsarbeidet. Under denne fasen samlet jeg 
både kvalitatitv og kvantitativ data for å videre vise til nøkkelfunn.  

S.10



Sekundærinnsikt

Hvordan blir det diskutert å være
aleneforelder i samfunnet i dag? 

Å være i et forhold har både sine oppturer og 
nedturer, familielivet kan virke ulik på partene. I 
dagens samfunn har det å «gå fra hverandre» blitt noe 
av det mest normalt. «Over 40 prosent av alle norske 
ekteskap ender i skilsmisse» (Skilsmisse.net, 2018). 
Samtidig har det blitt mer normalt å være eneforelder 
«To av ti av familiene i Norge er en familie med en 
enslig forelder» (Falnes-Dalheim, 2018). 

Hvorfor skilles par?

Det finnes mange grunner til at par velger å avbryte 
sine forhold; Det kan være mangel på forelskelse, 
utroskap eller konflikt. Det er nødvendigvis ikke 
alltid en dårlig ting. Dette kan være en mulighet for 
individene, hvor de for mulighet til å utforske og 
vokse. «Vi tenker ofte på en skilsmisse som slutten 
på familielivet- i stedet for en omorganisering av 
måten å være sammen på» (Skilsmisse.net, 2018).  
Samtidig må vi tenke på det faktum at «Vi mennesker 
er skapt for å knytte oss til andre, så det er 
kjempe alvorlig for oss når den viktigste relasjonen 
vår opphører. Det er en stor sorg, og ingen tar lett på 
det» (Haslund, 2019). Videre vil jeg se til de 
vanligste grunnene til at par skilles. Ifølge forskere 
på universitet i København er den vanligste grunnen 
med hele 47% at par har sluttet å elske hverandre 
eller mistet følelser. Grunnen til dette er ofte 
mangel på intimitet og at partene føler at den andre 

har sluttet å «prøve». Den nest vanligste årsaken er 
kommunikasjonsproblemer med 44%. Flere par sliter 
med å kommunisere med hverandre, dette kommer 
i form av å ikke dele sine behov og forventninger 
med partneren eller å undertrykke hverandres behov.
Mange viser til at mangel på respekt, tillit eller 
sympati er grunnen til seperasjon og disse utgjør 
34% ut ifra forskningen på universitet i København. 
Dette innebærer utroskap, mangel på forståelse og 
mangel på å respektere den andres individ og behov 
for å utrykke seg selv. Til slutt forklarer par som 
grunnen til at de har valgt å skilles at de har vokst 
fra hverandre og de utgjør 32% av forskningen 
(Haslund, 2019). På den andre siden forklarer Norton 
og Moorman 1987 «Couples who marry relatively 
young (before age twenty) are more likely to divorce 
as are those who cohabit before marrying. The mass 
media’s depiction of romantic love has given us 
unrealistic ideas about finding and maintaining the 
‘perfect’, conflict-free relationship. Dette viser oss 
hvordan vi kanskje velger å holde en «fasade» heller 
enn å risikere å bli sett ned på ved å prøve å finne 
lykken etter å ha forlatt forholdet. 

“All tekst på denne siden er hentet fra prosjektskisse 2”
S.11



Sekundærinnsikt

Konsekvensene av å skilles 

Å skilles kan oppleves som befriende og velgjørende, dessverre er det ikke slik 
at alle kan kjenne seg igjen i dette. Det finnes ulike konsekvenser ved å ikke 
ha en partner, disse inngår på helse, økonomi og er med å påvirke barna, både 
direkte og indirekte.  

Ifølge FHI har «de som er gift lavere dødelighet enn de som ikke er gift», 
«spesielt skilte og aldri gifte har fått en høy dødelighet sammenlignet med de 
gifte. Dette kan henge sammen med at det er positive effekter på helse og hel-
seatferd av å være gift». På den andre siden opplever mange alene foreldre en 
følelse av styrke og kompetanse, samt et sterkt bånd til sine barn 
(Winbladh). Etter separasjonen er det vanligst at barna blir værende hos mor. 
«Omtrent 66 prosent av barna bor sammen med mor etter et samlivsbrudd, 26 
prosent har delt bosted, og 8 prosent bor hos far (Kvam, 2021). 

Samtidig blir det stadig mer vanlig for barn å ha delt bosted, dette oppleves ofte 
som mer positivt, da alle 
partene blir like involvert. Barna får tilbringe tid med begge sine foreldre og de 
voksne får tid til å øke sin sosiale kapital, da de får mer tid til å drive med 
fritidsaktiviteter og være sosiale. 

Økonomi 

Dessverre er det slik at alene foreldre oftere tilhører lavinntektsgruppen.  Dette 
fører også til å forverre deres psykiske og fysiske helse, da deres mulighet for å 
delta i fysiske aktiviteter blir minsket på grunn av økonomien. «Enslige foreldre 
kommer dårligere ut økonomisk enn andre barnefamilier. De årlige levekår-
sundersøkelsene til Statistisk sentralbyrå viser dette klart. Det er stadig flere 
barnefamilier med lav inntekt, og dette øker mest blant barn av enslige foreldre» 
(Blindheimsvik, 2018). Dermed ser vi at aleneforeldre sin økonomi er med å 
påvirke deres hverdag mer enn barnefamilier med to foreldre. «Denne gruppen 
har tyngende boutgifter og er ofte forhindret fra sosial deltakelse av økonomiske 
årsaker, som å dra på ferie og delta på fritidsaktiviteter» (Blindheimsvik, 2018). 

Stress 

Stress et et begrep som til daglig brukes om ulike typer påkjenninger og 
belastinger (Håkonsen, 2009). Stress oppstår i ulike situasjoner, der mennesker 
går for eksempel gjennom en forandring eller stilles store krav til. 
Ulike hendelser kan derfor forbindes med stressopplevelser. Et annen punkt å 
merke seg er at aleneforeldre ofte opplever mer stress og utmattelse på grunn 
av det høye ansvaret. «Å være alenemor kan føre til ekstra stress på grunn av 
reduserte økonomiske ressurser, lengre arbeidstid og ofte et begrenset støttende 
nettverk». «Forskning har tidligere vist at alenemødre ofte opplever høyere nivå 
av foreldrestress enn gifte kvinner» (Kvam, NHI, 2012). Holmes og Rahe 2009 
hevder at “Jo flere stressbelastinger, desto større er sannsynligheten for 
helseproblemer”(Håkonsen, 2009).

“All tekst på denne siden er hentet fra prosjektskisse 2”

S.12



Netnografi

“To av ti av familiene i Norge er en 
familie med en enslig forelder” 

 Falnes-Dalheim, Statistisk Sentralbyrå, 2018
Lest 18/01/22

“Det er tøft, men jeg får et 
veldig tett bånd til sønnen 

min”  
Anne Breivik, Fædrelandsvennen, 2021

Lest 21/03/22

“Jeg må ta tøffe valg. Det er mye sosialt som 
jeg må takke nei til, for jeg må 

prioritere å være hjemme. Sånn er det. 
Valgene gir et begrenset sosialt liv. Mormor 
sier sjelden nei til å stille opp, men hva har 
man behov for av egentid og hva skal man 

ha av familietid?”
Anne Breivik, Fædrelandsvennen, 2021

Lest 21/03/22

«Eneste tiden jeg har alene er når barna er hos faren. 
Men da er det så rart at de ikke er her at jeg nesten 

blir litt ruskete” 
Charlotte Hauge, Foreldre & Barn, 2017

Lest 20/03/22

«Å være alenemamma har ikke bare vært en 
dans på roser. Det hender at hun kjenner på 

et savn etter en partner» 
Dina palor, Foreldre & Barn, 2022

Lest 20/03/22

Eneforeldre som har barn som bor 100% hos 
seg opplever oftere hverdagslivet mer negativt 

enn de som velger å ha delt omsorg. 
«Avhandlingen peker også mot at foreldrenes 

sosiale kapital påvirker både deres egen helse, 
og barnas helse. Aleneforeldre har mindre av 

sosial kapital, viser det seg» 
R.Graven, 2007
Lest 25/01/22

S.13



Netnografi

For å bedre forstå målgruppen og deres behov, ble jeg medlem av flere foreldre 
grupper på Facebook, noen var kun for aleneforeldre, og andre for foreldre 

generelt. Jeg har observert innholdet og det ble delt nyttig og relevant  
informasjon for min oppgave. Observasjonene har også fungert som validering 

for antagelsen om mangel av tid hos aleneforeldre.

S.14



Metoder

Kvantitativ 
undersøkelse

Kvalitativ 
intervju

Personlig 
intervju

Kvantitativ undersøkelse handler om å gjøre om 
fenomener til tall på en slik måte at det er mulig å 
si noe representativ om utbredelsen og fordelingen 
av disse fenomenene samt deres relasjon til andre 
fenomener (Næss & Pettersen, 2017). Jeg valgte å 
gjennomføre en slik undersøkelse for å få generell 
informasjon om hvordan hverdagen til aleneforeldre 
ser ut. Samtidig var jeg interessert i å finne ut av hva 
aleneforeldre opplever som vanskelig i hverdagen, 
om dette var å ha alenetid, praktiske oppgaver i huset 
eller be om hjelp. I denne undersøkelsen kom det 
frem en blanding av både kvalitativ om kvantitativ 
innsikt. Dataen viser at de fleste barn bor fast hos 
mor og er under 14 år, det kom også frem at flere av 
aleneforeldrene er glad i å ha sine barn, men sliter 
med å få tid til seg selv og be om hjelp. 

Kvalitativt intervju retter seg mot å forstå et fenomen, 
gjerne fra respondentens ståsted. Denne metoden 
brukes for å forstå hvorfor noe skjer og hvordan 
respondenten opplever en situasjonslik at vi kan få et 
fordypende svar på det vi lurer på. Denne metoden 
er en del av etnografiske studier, og er viktig i denne 
oppgaven, da informantene sitter med mye reflektert 
kunnskap om sin hverdag og opplevelser (Næss & 
Pettersen, 2017). Mitt formål ved å gjennomføre slike 
intervjuer i denne oppgaven er å få frem de 
problemområdene aleneforeldre kan oppleve i sin 
hverdag. Under intervjuene kom det frem at flere av 
aleneforeldrene sliter med å prioritere seg selv og ved 
å gjøre dette spiller på samvittigheten. 

Det personlige intervjuet tilhører gruppen kvalitativt 
intervju og gjennomføres ansikt til ansikt. Den tar 
ofte for seg informantens personlige erfaringer og 
opplevelser, heller en fagkunnskap om temaet. 
Vi er interessert i å høre hvordan informanten 
opplever ulike situasjoner og omhandler mer private 
temaer enn elite-intervjuene (Næss & Pettersen, 
2017). I mine intervjuer kom det frem at flere
opplever å føle seg stolt og en mestringsfølelse av 
å klare seg selv. Et mindretall erfarte savn etter å ha 
noen å «sparre» med i hverdagen. Samtidig opplever 
mange av aleneforeldrene det som vanskelig å be om 
hjelp. 

Løsningen i dette prosjektet baserer seg på systematisk innhentet innsikt. Dette 
er for å sørge for at løsningen er basert på pålitelig data. For å sikre dette har jeg 

valgt å bruke ulike systematiske metoder som strukturerte spørreundersøkelser og 
personlige intervjuer i innsiktsfasen. Disse blandende metodene vil sørge for et 

fullverdig bilde av hverdagen til aleneforeldre (Hvidsten & Rai, 2021).
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Kvantitativ undersøkelse

Utdrag av
undersøkelsen

Resultater Oppsummering 

-Har du jobb?

-Hvor mange barn har du? 

-Hvor gamle er ditt/dine barn? 

-Hvor bor barna?

-Hvordan påviker dette deg? 

-Hvordan fordelte du og din tidligere partner 
(hvis en) de uike oppgavene i løpt av en dag?

-Hvilke oppgaver opplever du som vanskelige nå?

-Hva gjør du i løpet av en dag?

-Får du tid til deg selv og dine hobbyer?

-Hvordan håndterer du stress?

-Er det noen tjenester i dag som hjelper deg i
hverdagen som aleneforelder? 

-De fleste er i 100% jobb

-De fleste har 1-2 barn

-De fleste har barn under 10 år 

-De aller fleste bor 100% hos mamma, 8% bor 100% 
hos pappa og 10% bor 50/50

-De fleste er glad i å ha barna hos seg hele tiden, men 
de opplever lite tid til seg selv

-Mor gjorde det meste i huset, men fordlete noen 
oppgaver 50/50

-Å ta vare på meg selv er en vanskelig oppgave, aldri 
nok tid

-Lite tid til meg selv, litt tid når barna har lagt seg

-Håndterer stress ved å skrive lister, slappe av etter at 
barna har lagt seg

-Bruker tjenester som NAV, matkasser og barnehage

 

-Stress er et stort problem 

- Det er vanskelig å ta vare på seg selv

-Mangel på tid, alenetid, tid til å gjøre ting med barna 

-Går i 100 hele dagen 

-Vet ikke hvor man kan få hjelp

 

S.16



Kvalitativ intervju

Jeg har valgt å lage en intervjuguide som skal ta for seg opplevelsen av 
hverdagslivet til aleneforeldre. Disse kan være både 100% aleneforeldre eller 
ha barna delvis boende hos seg. Med denne intervjuguiden er jeg ute etter å se 

verden fra respondentens ståsted (Asplin, Intervju og fokusgruppe , 2022). 
Intervjuene vil bli utført fra et instrumentelt perspektiv, hvor formålet er for 

respondentene å beskrive deres handlinger og hendelser som representerer deres 
liv. Denne innsikten blir viktig for å definere videre problemområde og formål 

med konsept.

Intervjuguide
Åpningsspørsmål 
•Hvor bor du? 
•Er du i jobb? Heltid eller deltid?
•Hva jobber du med? 
•Hvor mange barn har du? 
•Hva er alderen på ditt/dine barn? 

Før du ble aleneforelder
•Hvordan fordelte dere oppgaver? 
•Kan du fortelle meg hvordan det var før med en                 
 annen voksen i huset, hvis en?
•Hva gjorde du på fritiden? 
•Hvor ofte hadde du tid til deg selv og dine  
  hobbyer? 
•Hvordan håndterte du stress? 
 Dra ut med venner, trening, meditasjon? 

Hverdagslivet nå?
•Hvor bor barna? 
•Beskriv en vanlig dag i ditt hjem?
•Hva opplever du som annerledes enn før? 
Oppgaver, familieliv, alenetid
-Er noen av disse spesielt vanskelig for deg? 
•Hvordan får du dagen til å gå rundt? 
-Får du hjelp av din familie eller nære? 
•Har du kontakt med den andre forelderen? 
•Hva gjør du på fritiden? Når får du denne tiden?
•Hvor mange venner har du regelmessig
 kontakt med, hvor ofte møtes dere? 
-Hvorfor? 

Ressurser
•Bruker du noen tjenester i dag som hjelper deg i
 hverdagslivet? Hvilke? Hvorfor?
•Hva hadde du ønsket hjelp til i hverdagen? 
•Hva er den ideelle hverdagen for deg?
-Hva hadde vært annerledes enn i dag? 

Problemområder
•Hvilke fordømmer opplever aleneforeldre i 
samfunnet i dag? Hvorfor?
•Kan du fortelle om en hendelse der du har opplevd 
noe slikt?
•Hva vil du si er ditt problemområde? Stress, egentid, 
økonomi. 
•Er det andre ting du tenker på? 

Oppsummering
 -Vankelig å be om hjelp 

 -Glad i å være 
  selvstendig 

 -Går på samvittigheten å 
  gjøre ting for seg selv

-Blir selektiv på tid

-Dagen går i 100

-Støtten er et savn

S.17



Kvalitativ Kvantitativ Netnografi 

Nøkkelfunn
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Define

I denne fasen visualiserte jeg funnene fra forrige fase for å kunne sette finger på problemområdene i hverdagen til 
aleneforeldre, samtidig som at jeg bygger empati for brukeren. Denne fasen fungerte som validering for tidligere 

funnet innsikt. 
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Metoder

Personas Empatikartlegging Følelsesreise

Personas er fiktive karakterer basert på grundig 
innsikt om brukeren eller andre berørte aktører. 
Denne metoden er for å sammenfatte trekk hos 
brukeren og visualisere viktige funn i discover fasen, 
de er til for å gjøre disse mer «håndfaste» (Hvidsten 
& Ranvir, 2021). Jeg valgte å lage personas basert 
på innsikten i discover fasen for å kunne ha noe mer 
håndfast å ta tak i når det kom til innsikten. Jeg tok 
utsagn fra intervjuene og undersøkelsen, samt 
nøkkelfunn for å komme frem til to ulike personas 
som representerer målgruppen «aleneforeldre». 

For å få en dypere forståelse for aleneforeldres 
hverdag, laget jeg empatikart med utgangspunkt i 
de tidligere nevnte personas. Empatikart, kan brukes 
som analysevertøy for å gi mening og struktur til 
brukerinnsikten eller identifisere manglende 
informasjon (Hvidsten & Ranvir, 2021). 
Mine empatikart tok for seg «en dag i livet som 
aleneforelder», her gikk jeg gjennom hva personaene 
gjør, sier, ser, tenker og føler, samt smertepunkter og 
gevinster. Dette hjalp meg å validerende de funn fra 
innsiktsfasen og se om det var noe jeg manglet.

Denne metoden er basert på brukerreisen, men setter 
søkelys på å visualisere følelsene til brukeren. 
Den brukes når vi skal kartlegge en opplevelse/ 
tjeneste gjennom brukerens øyne 
(Hvidsten & Ranvir, 2021). Følelsesreisen brukte jeg 
for å visualisere de følelsene aleneforeldre opplever 
i hverdagen. Denne metoden hjalp meg å se når på 
dagen de er minst fornøyde og hvor en eventuell 
tjeneste kan komme inn.

Basert på nøkkelfunnene fra forrige fase, har jeg gått videre til defineringsfasen i 
diamanten. I denne fasen vil jeg kartlegge og visualisere funnene fra forrige fase 

for å så definere et problemområde. 
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Personas

Badekaret er min bestevenn etter en 
lang dag

Jeg skal klare det vanskelige nivået på 
Candy Crush når barnet har lagt seg!”Koselig å være så nær med barna, men 

skulle ønske litt avlasting av og til“ 

”Skulle ønske at jeg kunne nyte tiden 
sammen med barnet istedet for å stresse 
over jobben”

OM HEIDI

45 år gammel bosatt i Ski

Har 2 barn på 6 og 10 

Har fulltidsjobb i butikk og jobber 
kun hverdager på dagtid

Er 100% alenemor 

Liker å gå turer og kvikk lunsj er 
et must på tur

OM PER

37 år bosatt i Drammen 

Har 1 barn på 7 år

Jobber 100% som salgskonsulent 
både dag og noen kvelder i uken 

Har barnet 50 %

Liker å følge med på ski og drikker 
mist seks kopper med kaffe om 
dagen

 
FØLELSER:

Føleler at dagen ikke har nok 
timer

Savner noen å dele omsorgen 
med

Savner litt alenetid uten barna

“Dagen går i 100”

 
FØLELSER:

Vanskelig å planlegge uken på 
grunn av jobb 

Vanskelig å be om hjelp 

Føler at dagen er for kort til å 
kunne nyte dagen med barnet 

Skyldfølelse for å ikke se barnet 
så ofte
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Empatikartlegging
En dag i livet som aleneforelder
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Empatikartlegging
En dag i livet som aleneforelder
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Følelsesreise

Morgen Ettermiddag Kveld

Det er så mye som skal gjøres og det 
eneste jeg vil er å kunne nyte tiden 
sammen med barna 

Fint å kunne spise middag sammen 
og tilbringe litt tid før legge tid 

Det er flere ting som bør gjøres i 
huset, får gjøre det når barna har 
lagt seg 

Skulle gjerne hatt mer tid i løpet av 
dagen, så jeg kan ta vare på meg selv 

Endelig litt alenetid, nå kan jeg 
gjennomføre det Candy Crush 
nivået jeg satt fast på!

Nå er jeg så sliten, men jeg må gjøre 
klart til neste dag

En dag i livet som 
aleneforelder
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Problemområder

Etter å ha gjennomført ulike metoder for å definere problemområder 
og sett på nøkkelfunn fra discover fasen, har jeg kommet frem til

følgende problemområder i aleneforeldre sin hverdag. 

Opptadert problemstilling

“Hvordan kan tjenestedesign
bidra til å øke støtten og samholdet i 

hverdagen til aleneforeldre?”

Mangel på egentid

og

Vanskelig å be om hjelp
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Develop

I denne utviklingsfasen gjennomførte jeg workshop for idégenerering med et par aleneforeldre, dette valgte jeg å gjøre  
da det er viktig å inkludere brukerne i prosessen. Utfallet av workshopen vil bli presentert senere i dokumentet, samt 

metoder for utvelgelse av idé. 
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Metoder

Workshop

Prioriteringsmatrise

Posisjoneringsakse

Denne metoden brukes ofte av tjenestedesignere for å fremme kreativitet i 
gruppearbeid. Gjennom denne metoden er det viktig å ha en «fasilitator» som 
sørger for at alle meninger blir hørt og for å sikre at «spillereglene» blir fulgt. 
I en workshop for idémyldring er det viktig å fokusere på kvantitet framfor 
kvalitet, kreativiteten skal slippes løs og det finnes ingen dårlige ideer. 
Dette er en arbeidsintensiv måte å jobbe på og krever dermed gode forberedelser
og tydelig fasilitering (Hvidsten & Rai, 2021). Denne typen workshop, kan ofte 
være utfordrende for personer som ikke er vandt til å jobbe kreativt, dette fordi vi 
ofte selv stiller krav og begrensinger fra virkeligheten i idéutviklingen, dette kan 
være med å sette lokk på kreativiteten (Lerdahl, 2007).

Matrisen består av to akser, gjennomførbarhet og verdi. Denne metoden hjelper 
oss å se hvilke ideer som kan ha størst verdi for brukeren og grad av
gjennomførbarhet (Hvidsten & Rai, 2021).Ved å sette ideene opp mot hverandre 
og visualisere prioriteringen, vil det bli enklere å velge en idé. Utvelgelsen blir 
riktigst mulig dersom vi velger den ideen som treffer mest mulig blink på den 
forhåndsbestemte segment og problemområde (Lerdahl, 2007).

I motsetning til prioriteringsmatrise er posisjoneringsakse ment for å se ideen i 
forhold til andre eksisterende løsninger. En slik analyse kan avdekke 
markedspotensial for nye ideer der det i dag ikke finnes konkurrerende løsninger. 
Aksen består av de faktorene en selv vil veie ideene opp mot. Ideene plasseres 
hvor de står i forhold til eksiterende løsninger og deres forhold til unikhet og 
kvalitet. Denne metoden hjelper oss å se hvilken idé som treffer markedet best og 
hvor vi har færrest konkurrenter (Lerdahl, 2007).

Etter å ha gjennomført de ulike metodene i defineringsfasen har jeg gått videre til  
developfasen i designsløyfa. I denne fasen har jeg valgt å inkludere brukerne, for å 

bidra til idémyldring. 
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Metoder i workshop

Assosierings metode

Kobling på assosiasjonsrekke

Intuitive tilnærminger

Nytelses og irritasjonsliste
Den første metoden jeg brukte under workshoppen med aleneforeldre var kobling 
på assosiasjonsrekke. Denne metoden hjelper oss å varme opp den kreative 
tenkningen, ved at vi stimulerer hjernen til å assosiere ord med hverandre. 
Vi tok utgangspunkt i ordene/situasjoner: hjelp, skyldfølelse og vanskelig å be om 
hjelp. Deltakerne hadde i oppgave å skrive ned alle ordene de assosierte med det 
valgte ordet i løpet av tre minutter, før vi byttet til neste. Øvelsen stimuler 
assosiativ tenkning og danner byggeklossene for videre idéutvikling 
(Lerdahl, 2007).

Går ut på å få deltakerne til å skrive ned de tingene de irriterer seg over og de 
tingene de nyter i sitt liv. Metoden brukes for å få deltakeren til å bli «observatør» 
i sitt eget liv og gjøre den klar over de tingene som ikke er optimale. 
Dette fungerer for å se mulighetsrommet og gjøre det enklere å komme på 
passende idéer. Utifra listene spør en videre hvorfor eller hvorfor ikke 
opplevelsen er optimal, dette kan videreføres til å se hvordan oppgaven ellers 
skulle ha blitt løst. Listene hjelper oss å se behovene som ikke blir møtt, samtidig 
som vi ser hva som allerede fungerer (Lerdahl, 2007).

Under workshopen brukte vi ulike metoder for idémyldring. Flere av metodene er 
hentet fra Erik Lerdahls bok fra 2007 Slagkraft.
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Metoder i workshop

Vrengings metode

Drømmesituasjon

Brainstormingsmetode

Brainwritring pool

En annen metode vi brukte for å komme på «ekstreme» og 
kreative ideer, var å tenke på drømmesituasjonen til 
aleneforeldrene. Hvordan ser deres «perfekte» dag ut? 
Denne metoden brukte vi for å komme oss unna all slags 
begrensninger og tenke utenfor boksen. 
Ved å ta utgangspunkt i den optimale løsning, og komme 
på ideer fra dette perspektivet, får vi muligheten til å jobbe 
oss fra noe «absurd» til å gradvis komme på noe helt nytt 
og gjennomførbart (Lerdahl, 2007).

I workshoppen skrev jeg ned ordene/situasjonene: hjelp, 
skyldfølelse og vanskelig å be om hjelp. Deltakerne skulle 
skrive ned alle idéene de kunne komme på tre minutter, 
som kunne løse det problemet, før vi gikk videre til neste 
ord. Når vi var ferdige med å komme på idéer skulle 
deltakerne prøve å bygge på hverandres ideer og komme på 
nye til det naturligvis stoppet opp. Metoden fungerer fint 
for å la kreativiteten slippe løs uten å bli møtt på kritikk. 
Her er det viktig med kvantitet framfor kvalitet 
(Lerdahl, 2007).

Under workshopen brukte vi ulike metoder for idémyldring. Flere av metodene er 
hentet fra Erik Lerdahls bok fra 2007 Slagkraft.

Ingen ideer er 
dumme!
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Workshop 

Etter denne lille oppmuntringen gikk deltakerne         
videre til å skrive ned løsninger de hadde til de 
tidligere nevnte problemene. Mye av det var 
løsninger de allerede visste eksisterte og dessverre 
var ingen av disse løsningene veldig innovative. 
Denne metoden hjalp oss heller å kartlegge hva 
deltakerne allerede synes fungerer og hva som de 
setter pris på. 

Det var vrengingsmetoden som tillot deltakerne å 
tenke helt fritt og absurd, det var under 
«drømmesituasjonen» at de virkelig ga slipp og lot 
ideene flomme. Foreldrene skulle finne løsninger til 
hvordan de kunne få til sin drømme-situasjon. Ideene 
var ikke optimale, men de dannet grunnmuren for 
tre ulike konsepter. Disse vil bli presentert senere i 
dokumentet.

Under workshopen med aleneforeldre skulle vi 
komme på ideer som skulle løse problemene: Mangel 
på egentid, skyldfølelse og vanskelig å be om hjelp. 
Disse ble de største utfordringene som kom frem i 
defineringsfasen. Vi gjennomførte ulike metoder hvor 
aleneforeldrene skulle utfordres til å tenke kreativt. 
Den første delen av workshopen handlet om å la 
deltakerne bli kjent med de utfordringene de selv 
opplever i hverdagen og de tingene de assosierer med 
de tidligere nevnte problemene. 

Etter å ha gjenomført de metodene for assosiasjon 
og intuitive tilnærminger, gikk vi videre til del to 
av workshopen. Under denne delen var formålet å 
komme på ideer, noe deltakerne opplevde som litt 
utfordrende, de nevnte at det er vanskelig å komme 
på nye ideer, da alt allerede finnes! Som fasilitator sa 
jeg: Selv om ting finnes, er det alltid mulig å forbedre 
dem! 
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Ideer

Under workshopen kom vi frem til tre ulike ideer som passet både problemområdet og 
målgruppen. Ideene er basert på innsikt fra tidligere faser og oppdaget gjennom ulike 

kreative metoder for idégenerering. 

Idé 1 Idé 3

App som planlegger for deg i forkant, som en 
personlig assistent. Denne appen sørger for at du får 
alt gjort og hjelper deg å handle inn varer, anbefaler 

oppskrifter og passer på at du har orden på ting.

Famile app. Formålet med konseptet avhenger av 
det brukeren har behov for. Brukeren får muligheten 

til å velge selv hva som passer dem best. Tanken 
bak denne ideen er å gi aleneforeldre muligheten til 

å skape nettverk og danne et frivillig samfunn av 
Mennesker som øsnker å tilby hjelp. I appen er det 
mulig å velge hvilken type relasjon en ønsker å ha 
til de andre familiene/personer; bekjentskap eller 

hjelp. 

Idé 2

App som samler all hjelp. Formålet med dette 
konseptet er å samle all informasjon aleneforeldre 
kan ha behov for på ett sted. Appen skal gjøre det 

enklere å finne informasjon om alt mulig fra 
barneklær til jusshjelp. Samtidig som at en har 
mulighet for å snakke med andre som har vært 

gjennom liknende situasjoner. 
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Prioriteringsmatrise

På slutten av workshopen satte vi ideene inn på en prioriteringsmatrise, denne tok 
for seg forholdene: grad av innovasjon og verdi for brukeren.

 Matrisen hjalp oss å se hvilken idé egnet seg best.
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Etter å ha plassert ideene i prioriteringsmatrisen så vi at den mest aktuelle ideen var familie appen. Den skaper 
nettverk og frivillige kan tilby hjelp, samtidig som at familiene kan velge hva slags forhold de vil ha til andre 
familiene.Videre kartlagte jeg våre konkurrenter og satte dem inn i en posisjoneringsakse, denne aksen skulle 
sørge for at konseptet ikke møtte på for mange konkurrenter og en bærekraftig utvikling. 

Posisjoneringsakse

Headspace: En app for meditasjon og mindfullness

Eharmony: Datingsnettside for å bli kjent med andre 
på et dypere nivå 

Peanut App hvor kvinner kan komme i kontakt med 
hverandre, avhengig av livsituasjon og alder. 

Amicable: App for skilte foreldre, 
appen hjelper dere å samarbeide og holde styr på 
kalenderen.

CoParenter: Her kan du finne 
rettshjelp og meditasjon med andre skilte foreldre. 

Plateup: Middagsplanlegger som kan tilpasses etter 
dine matvaner og familiestørrelse. 

Timetree: Planleggingsapp hvor en kan dele 
kalendere sine og planer med hverandre. 
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Familie appen beveger seg innenfor sjangeren datingsapp, dette basert på dens 
mulige utseende og funksjon. Den vil vise ulike profiler hvor brukeren kan velge 

å “like” andres profiler eller ikke, samtidig som å få “matchet” med andre. 

Kjennetegn på sjanger 

En av tingene som kjennetegner datinsgapper er korte og fengene navn, som for 
eksempel Tinder, Bumble, Hinge og Happn. Disse er ord som representerer 
appens kjernefunksjoner og assosiasjoner.

Videre kjennetegnes disse ved at alle inneholder profiler, hvor mennesker legger 
bilder av seg selv og en beskrivelse om deres hobbyer eller interesser. 

Til slutt er det match funksjonen som er et kjennetegn, denne vises når begge 
parter har “likt” hverandre og legges sammen med dine andre matches. 
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Kjennetegn på sjanger 

Dersom vi ser på de visuelle kjennetegn på datinsgapper er det gjennomgående 
at de aller fleste kun bruker én farge. Denne fargen brukes overalt, på knapper, 
symboler og markører.

Navn og alder ligger over bildene på nedre venstre side. 
Formatet er veldig likt på de fleste, profilene består av bilder og tekst.
Samtidig blir hele skjermen ensfarget dersom du får en “match”. 

“Match” sidene består av dine matches, hvor du har mulighet til å søke blant disse 
og dine meldinger. 

Jeg har funnet inspirasjon til endelig konsept i Tinder og 
Bumble. Dette for de er veldig brukervennlige og har 
presis navigasjonssystem. Jeg tok også inspirasjon fra deres 
match funksjon og meldingsside. 
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Deliver

I sluttfasen testet jeg de ulike konseptene, før jeg gikk videre til å lage en hightech prototype av den valgte ideen. 
Jeg testen denne flere ganger før ferdigstilling, for å forsikre meg om at denne traff problemområdene. 
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Metoder 

Lavoppløselig 
prototype 

Papirprototype
Brukertesting

Høyoppløselig 
prototype

Digital prototype
Er ment for å vise hvordan tjenesten er tenkt å 
fungere, uten at man henger seg opp i hvordan den 
ser ut. Papirprototype kan være så enkelt som å tegne 
tjenesten på papir og la brukeren «trykke» på 
knappene for å «navigere» rundt. Denne typen 
prototype fungerer fint som første del av prototype 
fasen. Den lar deg enkelt endre på løsningen og 
fungerer som skisse for den mer avanserte digitale 
prototypen (Hvidsten & Rai, 2021).

I prototype fasen er det ekstremt viktig å få testet 
våre lav- og høyoppløselige prototyper, for å bekrefte 
at våre antakelser fra oppdagelses fasen stemmer. 
Ved å gjennomføre brukertester får vi muligheten til å 
se hva som fungerer godt, og hva vi bør endre på før 
implementering av prosjektet. 
(Hvidsten & Rai, 2021).

Etter å ha laget flere papirprototyper er vi klare for 
å lage en mer reell prototype, som ser litt mer ferdig 
ut. Digitale prototyper er en mer «ferdig» versjon 
av papirprototyper og gir en mer «reell» opplevelse 
av den tenkte tjnesten. Slike prototyper er ment for 
å bringe løsningen til live og fungerer fint for å teste 
ulike visuelle retninger, før konseptet ferdigstilles 
(Hvidsten & Rai, 2021).

I denne fasen er det viktig å inkludere brukerne hele veien. La dem teste 
prototypene og komme med tilbakemeldinger, det er tross alt de vi lager tjenesten 
for. Prototyper brukes for å teste antakelsene våre fra første del av designsløyfa. De 
er ment for å visualisere den fremtidige løsningen, uten at vi risikerer å bruke for 
mye tid og ressurser på en løsning som ikke fungerer optimalt. Det finnes to ulike 
typer prototyper; lav- og høyoppløselige prototyper, jeg har brukt begge i denne 

oppgaven.
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For å sikre at riktig konsept ble valgt, har jeg valgt å visualisere alle tre ideene 
med hjelp av lavoppløslige papirprototyper. Etter å ha visualisert konseptene ble 
jeg mer sikker på at jeg hadde tatt riktig valg. 

Papirprototype

Idé 1 Idé 2

Denne ideen fungerte bedre en forventet, etter å ha 
blitt visualisert. Problemet var at etter å ha undersøkt 
nærmere, viste det seg at det allerede fantes liknende 
løsninger og jeg opplvede at ideen ble for vag.

Dette konseptet ble litt rotete når jeg visualiserte den og jeg innså kjapt at 
anntagelsen om lite verdi for brukeren stemte. Problemet den løste var ikke 
nødvendigvis det målgruppen trengte hjelp med, heller en løsning for å
organisere seg bedre. Samtidig var ikke ideen mer innovativ enn andre 
eksisterende løsninger.
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Papirprototype

Idé 3

Den utvalgte ideen fungerte fint å visualisere. Jeg ble mer klar over hva den burde 
inneholde. Appen havnet også høyt på innovasjonsaksen da jeg oppdaget at det 
finnes ingen slike apper for aleneforeldre i Norge. 

For en 
idé!
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Brukertesting av papirprototype 

1.
Mange testere nevnte at det er viktig å verifisere brukerne før en får lov til å bruke 
tjenesten, dette på grunn av bekymring for å møte upassende mennesker. Jeg ble 
oppmerksom på at det er viktig å bygge opp tillit, slik at tjenesten skal fungere 

opptimalt og en som bruker kan føle seg trygg. Dermed tenkte jeg å 
verifisere brukerne med hjelp av bankID når en lager bruker. 

2.
Videre fikk jeg tips til å inkludere en “hjelp knapp” slik at en kan raskt gi 

ut signal på at en trenger hjelp, istedenfor å måtte ta direkte kontakt med sine 
“matches”, som jeg tidligere hadde tenkt. 

3.
Til slutt fikk jeg tips om å heller åpne appen for alle som vil tilby hjelp, 

istedenfor å rette tjenesten kun mot aleneforeldre, slik vil det være enklere å få 
hjelp. 

Etter å ha testet papirprototypen fikk jeg innspill til hva den endelige tjenesten bør 
inneholde. 

S.40



FAMMEN

Fammen er en app som hjelper aleneforeldre å komme i kontakt med andre 
aleneforeldre, en vil kunne lese om hverandre før en velger å “like” eller “fjerne”. 
Fammen hjelper også aleneforeldre å komme i kontakt med andre mennesker som 

øsnker å tilby hjelp, disse kan velge å ta betalt, eller å bytte imot en 
annen tjeneste. 
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FAMMEN er med å øke støtten og nettverket blant 
aleneforeldre, samt med å sikre en bærekraftig mulighet for 
dem og andre som vil tilby hjelp. Mulighetene for hjelp er av 
alle sorter og er kun begrenset til personens behov og øn-

ske. Konseptet er samfunnsyttig ettersom den letter på flere 
av de tidligere nevnte utfordringene i aleneforeldres 

hverdag, (mangel på tid og vanskelig å be om hjelp).
 Løsningen er tilgjengelig for alle som vil tilby hjelp og er da 

ikke kun begrenset til målgruppen. 

Samfunnsnytte 
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Semiotikk 

Semiotikk er læren om tegn og tegnbrukende atferd (Svendsen, 2022). 
Dette vil si måten vi bruker symboler til å kommunisere et budskap,

 eller det symboler representerer. 
I Fammen finner man ulike symboler som representerer 

handlinger og budskap, alle disse har jeg laget selv. 

Deres betydning: 

Innstillinger ProfilVerifisert med bankID Like

Sikkerhet HovedsideTar betalt Fjerne

Profil MatchesBytter Hjelp 

Hjelp MeldingerNettverk

Navigasjonsknapper:
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Logo og font 

Min logo består av to sirkler og en stjerne. Formen sirkel representerer samhold; 
den samler og er fritt (Johansen, 2017). Dens form signaliserer energi og kraft, det 
er nettopp dette jeg ville at appen skal kommunisere. Mine sirkler representerer 
ulike ting, den helhetlige sirkelen står for samhold og evighet. Dette med tanke på 
nettverksfunksjonen, som vil gi deg venner og samhold. Den «prikkete» sirkelen 
står for funksjonen om hjelp, den er der når du trenger, men du behøver ikke å ha 
en relasjon til den. Til slutt representerer stjernen mennesket og den står i midten 
av sirkelene for å symbolisere at du kan velge hva du vil bruke appen til, dersom 
du vil både ha nettverk og hjelp, eller kun en av delene. Appen heter FAMMEN 
fordi det er et kort og fengende navn, noe som kjennetegner slike apper i denne 
sjangeren (datingsapp). Jeg valgte dette navnet, fordi den representerer 
“den familien du skaper ved å bruke appen”. 

Font: Jeg har valgt å bruke fonten Helvetica. Denne fonten er kjent for å være en 
av de mest lesbare fontene i verden, den er nøytral og passer fint i både bold og 
light varianter (Oliveira, 2021). Etter å ha undersøkt  hvilken størrelser egner seg 
i UX-design, fant jeg frem at brødtekst bør ikke være mindre enn 13 punkter og 
overskrifter maks 17. Det er denne manualen jeg fulgte: 
The IOS font sizeguidelines (Kennedy, 2021).

FAMMEN
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Testing av visuelle retninger 

Blå Grønn 

Appen Fammen er for målgruppen aleneforeldre, men den skal også være 
tilgjengelig for andre som vil tilby hjelp. Dermed behøver appen å ha en 
fargepalett som appellerer de aller fleste. Appen bør også virke troverdig og 
ryddig.

Jeg har valgt å bruke fargen blå. Blå er en farge som er full av ro og håp, den 
er den mest populære yndlingsfargen (Forslind, 1991). Denne fargen står for 
lovlydighet, og det er nettopp dette appen bør gi inntrykk av, samtidig som at den 
står for ærlighet og trofasthet (Skarholt, 2002). Til slutt valgte jeg denne fargen 
for den er appellerende til alle og brukes for å fremstå profesjonell.

Den andre fargen jeg sto mellom var grønt. Denne fargen er livets farge og virker 
beroligende på øynene, samtidig som at den er harmonisk (Skarholt, 2002). 
Deretter passet den bra til appen, problemet med denne fargen var at det ble en 
sterk kobling til natur, noe som ikke passet formålet med appen.
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Brukermanual

Fammen er resultatet av nøye kartlagt brukerinnsikt og observasjoner. Appen er 
ment for å hjelpe aleneforeldre i sin hverdag, dersom disse ønsker å ekspandere 
sitt nettverk eller ønsker hjelp til ulike hverdagslige oppgaver, en vil få krav til å 
logge med bankID for å øke sikkerheten i appen. 

Appen har to ulike “modus”; 

Nettverk

Hjelp

En kan endre på modusene når som helst, du vil få profiler etter den bestemte 
modusen.  Dersum du velger “hjelp”, vil du få profiler som tilbyr ulike tjenester, 
som for eksempel baking eller handletur. Du vil få muligheten til å lese ulike 
vurderinger om denne profilen som andre brukere har gjort, før du selv velger å 
“like” eller “fjerne” denne profilen. På slike profiler vil du også finne følgende 
symboler:                  

Disse forteller deg om hvordan de tar betalt for tjenesten, dersom de tar penger 
eller bytter imot andre tjenester. Dersom du velger å “like” denne profilen vil den 
bli lagt til i dine “matches” hvor du da kan begynne å snakke sammen og
eventuelt avtale tjeneste. 

Ved å trykke på denne knappen/logo vil du komme til din profil, hvor du kan 
endre på din informasjon og bilder, samt lese om vilkår og rettigheter. 

Velger du modus “nettverk” vil du få ulike aleneforeldres profiler som ønsker å
utvide sitt nettverk, her vil de fortelle om seg selv og sine hobbyer. Du kan 
deretter velge å “like” eller “fjerne” profilen. Dersom dere begge “liker” 
hverandre, vil du få profilen på dine “matches” slik at dere kan begynne å snakke 
sammen. 

Profil
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Brukermanual

Gjennom denne knappen vil du komme til hovedsiden, hvor
profilene er. Her kan du finne andre personer og velge å “like” eller 
“fjerne”. 

Gjennom denne knappen vil du komme til hjelpsiden, hvor du kan 
be om hjelp og se hvem som trenger din hjelp. 

Denne knappen tar deg til din profil, hvor du kan endre dine bilder 
og informasjon, her kan du også lese om sikkerhet og regler. 

Her ligger alle dine “matches” du har sendt meldinger til, her kan 
du finne samtalene fordelt på de to modusene.

Hovedside

Hjelp

Profil Meldinger 

På dine “matches” vil du finne alle de profilene du har “likt” og 
som har “likt” deg tilbake, fordelt på de to ulike modusene. 

Matches

Navigasjonsknapper 
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Brukertesting av digital prototype 

Når jeg hadde laget ferdig prototypen for 
løsningen; Fammen valgte jeg å gjennomføre flere 
runder med brukertesting, dette var for å forsikre meg 
om at løsningen ikke manglet noe som var kritisk. 
Samtidig brukte jeg muligheten til å ta imot tips om 
hva brukerne selv manglet i Fammen og jeg fikk 
muligheten til å oppdage ting som burde endres. 

Jeg fikk gode tilbakemeldinger. Foreldrene sa selv at 
de manglet en slik løsning for å kunne komme i 
kontakt med hverandre, da denne løsningen fjerner 
den usikkerheten aleneforeldre kan kjenne på når de 
tar direkte kontakt med hverandre, på som for 
eksempel Facebook. De mente at en slik løsning 
fjernet denne usikkerheten ved at en allerede vet at 
den andre personen er interesssert i å skape nettverk 
eller hjelpe. 

På samme tidspunkt ble jeg oppmerksom på ulike 
ting jeg måtte endre med Fammen:

-Gjøre hjelp siden mer tilgjengelig, 
enn kun gjennom logoen.

-Gjøre informasjon og omtaler mer synlige 
enn å scrolle oppover på bilder av profil.

-Vise avstand til personen på hjelp siden, slik 
at en kan se hvor langt unna hjelpen er. 
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Endelig konsept

De endringene jeg gjorde etter å ha gjennomført 
brukertester var følgende:

Hjelp siden fikk en ny symbol: 

Denne står i navigasjonsfeltet og profil siden er 
tilgjengelig gjennom logoen. 

Omtaler og informasjon om en profil ble mer 
synlig ved at tekstholder er synlig og en pil peker 
i den retningen du må scrolle:

Den siste endringen var å legge til avstand på 
profilene på hjelpsiden, slik at brukeren kan se 
hvor langt unna disse er. 

QR kode til prototypen: Link til prototypen:
https://cloud.protopie.

io/p/508fd09fdb?touch-
Hint=true&ui=true&s-

caleToFit=true&cur-
sorType=touch&mock-

up=true&bgCol-
or=%23ffffff&play-

Speed=1&playerAppPop-
up=true
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Endelig konsept og problemstilling 

“Hvordan kan tjenestedesign
bidra til å øke støtten og samholdet i 

hverdagen til aleneforeldre?”

Appen Fammen er besvarelsen på min problemstilling, ettersom at 
denne er basert på innhentet innsikt om problemområdene i 

aleneforeldres hverdag (mangel på tid, redsel for å be om hjelp og 
støtte). Denne er med å øke muligheten for aleneforeldre å 

komme i kontakt med hverandre, uten å møte på frykten for å bli 
avvist, da en i appen allerede vet at den andre er interessert 

dersom dere begge liker hverandre. Fammen åpner også 
muligheten for å be om hjelp uten å føle seg som en byrde, da en 

kan betale for hjelpen til fremmende en ikke har nærrelasjon til. 

Endelig problemstilling: 

Løsning:

S.50



Implementeringsfase 

Eierskap til Fammen: 
For at Fammen skal kunne lanseres bør den eies av en troverdig kilde, som for 
eksempel AFFO (Aleneforeldreforeningen). AFFO er en landsomfattende 
interesse og medlemsorganisasjon for foreldre som ikke bor sammen. 
Denne organisasjonen hjelper aleneforeldre med alt fra jurisdiske saker til 
avlastning fra barn. 

Roller: 
Fammen er avhengig av frivillige som øsnker å tilby hjelp, enten betalt eller imot 
andre tjnenester. Det må også være et behov aleneforeldre kjenner på for å bruke 
appen, (dette er et eksisterende behov etter å ha gjennomført prototypetesting).
Driften er avgengig av etterspørsel og behov, når appen er oppe og går, er det ikke 
mye annet som må gjøres. Det bør likevel være noen som passer på sikkerheten til 
brukerne og som gjennomfører sikkerhetskjekk på profilene. 

Hva skjer videre? 
For at Fammen ikke skal havne i en skuff, bør den gis videre til relevante aktører, 
som nevnt tidligere AFFO. Disse bør ha et ønske om å hjelpe aleneforeldre i sin 
hverdag. Appen kan også gis til andre aktører som er mer interessert i 
fortjenesten. Denne er en innovativ løsning, der mulighetene for fortjeneste er 
store. Dette er en uavhengig løsning, som ikke er veldig avhengig av andre 
aktører for å kunne realiseres. Jeg vil heller nevne at den er avghengig av en eller 
mindre endring i samfunnet, når det kommer til hjelp biten. Samfunnet bør forstå 
behovet for hjelp som kan oppstå i aleneforeldres hverdag uten fordømmer.  

Kostnadsbiten: 

En løsning som Fammen tilhører/likner på sjangeren datingsapper. I følge 
nettsiden DoIt software koster en slik app omtrent 32800 Euro og tar 450 timer å 
utvikle (Makhov, 2022). En idé for at Fammen skal tjene penger, er å introdusere 
et premium medlemskap, hvor brukerne betaler en avgift for å få tilgang til andre 
funksjoner, for eksempel å komme fremst i profilene under swipe funksjonen. 
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