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“Når man møtes digitalt er det 
vanskeligere å gi rom fordi man ikke 
vet om man tolker pausen riktig eller 
om man har sagt noe feil. Det skaper 
en ekstra usikkerhet”
– Sitat fra dybdeintervju med  
en menneskeorientert designer
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Intro
“Forbedre hybridarbeid for 
menneskeorienterte designere” er et 
tjenestedesignprosjekt som forsøker 
å finne løsninger for å skape mer 
dynamisk kommunikasjon for kreative 
ansatte ved fjern- og hybridarbeid. 
Problemstillingen er i første omgang 
“Hvordan påvirkes menneskeorienterte 
designere av digital samskaping?, og 
er senere revidert til “Hvordan kan vi 
fjerne usikkerhet og senke terskelen 
for kommunikasjonen i digitale møter?”. 
Målet for dette prosjektet er å finne 
løsninger som kan få skape mer 
spontan og dynamisk kommunikasjon 
blant kreative ansatte ved fjern- og 
hybridarbeid.

Gjennom innsikt har jeg utforsket 
faktorer som påvirker opplevelsen 
av fjern- og hybridarbeid, hvilket 
har resultert i de tre nøkkelfunnene 
kreativitet: savnet etter spontanitet 
i samtaler, endring av landskap og 
tilfeldige gjenstander i kontorbåser. 
Samarbeid: Fysisk samarbeid oppleves 
bedre og mer produktivt kontra digitalt 

INTRO TIL PROSJEKTET

samarbeid og kommunikasjon: sosiale 
signaler faller bort.Videomøter med 
stillhet skaper usikkerhet og det er høy 
terskel for å stille små spørsmål ved 
fjernarbeid.

Jeg har tilnærmet meg de ulike temaene 
ved å holde workshop om hvordan vi kan 
senke terskelen og fjerne usikkerhet 
rundt kommunikasjon, samt prototypet 
løsninger for å åpne for diskusjon med 
menneskene løsningen er tenkt for. 
Basert på denne innsikten har løsningen 
blitt “Navn på løsning“, som er et 
uformelt digitalt rom som åpner for flere 
muligheter til å kommunisere på.
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FORSTÅ DEFINERE UTVIKLE LEVERE

LØSNINGPROBLEM

Double diamond 
Prosjektet følger rammeverket til 
prosessmodellen Double Diamond fra 
British Design Council (DOGA 2022). 
Prosessen skisserer fire hovedfaser, 
slik som vist i illustrasjonen i figur 0.1. 
Hovedfasene er igjen todelte, der 
første hovedfase viser til en åpne-fase 
og neste hovedfase viser til en lukke-
fase (DOGA 2022). Åpne-fasene har 
en divergent form som skal reflektere 
tankesettet om å åpne for nye inntrykk. 
Lukke-fasene er konvergente og skal 
reflektere det å lukke igjen prosesser 
(Hvidsten et al. 2021, 30).

Forstå-fasen
Forstå-fasen er en divergent fase der 
jeg har åpnet opp for å danne meg en 
forståelse og se på ulike perspektiver 
om hva menneskeorienterte designere 
og digitalisering er. Innsikten har jeg 
tilegnet meg gjennom blant annet 
intervjuer, artikler og rapporter. Her 
skal jeg identifisere problemet, samt 

FORBEREDE

UTFORSKE DEFINERE

IDÉUTVIKLE
PROTOTYPE

TESTE

PROSESS

adressere behov og muligheter 
gjennom flere innfallsvinkler. Dette er 
for å danne inspirasjon og veiledning til 
videre arbeid (DOGA 2022).

Definerings-fasen 
Definerings-fasen er en konvergent 
fase der idéer og funn fra forstå-fasen 
blir analysert og strukturert ned slik at 
man får en felles forankret forståelse 
av problemet. (DOGA 2022) I denne 
fasen har jeg brukt metoder som 
nærhetsgruppering, brukerreise og 
personas for å sammenstille funnene 
fra forstå-fasen slik at prosessen blir 
snevret inn. Her har jeg sett på likheter 
i funnene fra de ulike metodene for å 
finne mønstre og trender for å definere 
en retning videre for prosjektet. 
(Hvidsten et al. 2021, 88).

Utviklingfasen 
I denne fasen har jeg holdt workshops 
og diskutert idéer og konsepter utvikles 

Fig.0.1 Figuren viser de fire 
fasene i double diamond, 
hvilket er brukt som 
rammeverk for prosessen 

med menneskeneorienterte designere 
og andre kreative ansatte som skal 
bruke løsningen. Her har jeg laget 
prototyper på ulike idéer og testet de 
med de som skal bruke løsningen (DOGA 
2022).

Leveringsfasen 
Den siste delen av prosessmodellen 
er leveringsfasen, der jeg har valgt 
en endelig løsning som er testet og 
justert etter tilbakemeldinger. Dette har 
resultert i en mer avansert prototype 
og en plan for hvordan løsningen kan 
implementeres.
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(16.FEB-1.MARS)
FORSTÅ

(2.MARS-17.MARS)
DEFINERE

HENTE INN 
SEKUNDÆRINNSIKT, 
UTFORME INTERVJUGUIDE OG 
GANT-SKJEMA FOR OVERSIKT 
OVER TIDSFRISTER OG 
INNHOLD I FASENE

DYBDEINTERVJUER, 
BRUKERREISE, KODING, 
RESEARCH-VEGG, WORKSHOP 
MED PROSJEKTGRUPPE OG 
PRESENTERE NØKKELFUNN

NÅVÆRENDE- OG 
FREMTIDSBRUKERREISE, 
IDÉUTVIKLING OG 
AVSTEMNING AV IDÉER

FYSISKE ELLER DIGITALE  
PROTOTYPER. TESTE, 
JUSTERE, OBSERVERE

(18.MARS-30.APRIL)
UTVIKLE

(30.APRIL-16.MAI) 
LEVERE

Fremdriftsplan
Jeg har brukt en fremdriftsplan for å 
holde oversikt og sikre god fremdrift 
og driv i prosjektet. Grimsgaard skriver 
at det alltid er nødvendig med en 
fremdriftsplan uansett tidsrammer eller 
størrelse på prosjektet. Jeg finner det 
nyttig å ha en fremdriftsplan for dette 
prosjektet, da den doble diamanten 
ikke er en lineær modell og det er høyst 
sannsynlig at jeg vil iterere (repetere) 
imellom fasene. (Hvidsten et al. 2021. 
31) Iterasjonene kan derfor føre til at 
fasene kan oppleves mer rotete, og 
det vil da være fint å forholde seg til 
fremdriftsplanen for å sikre at jeg holder 
meg innenfor den gitte tidsrammen for 
hver fase. Videre skriver Grimsgaard 
at fremdriftsplanen må følges opp 

FREMDRIFTSPLAN

og justeres for å ha noe betydning. 
Fremdriftsplanen for dette prosjektet 
er basert på double diamond, og 
de fire fasene den viser. Ettersom 
prosjektet kan endre retning og få 
behov for andre metoder enn hva som 
er planlagt vil jeg kunne gå tilbake og 
justere fremdriftsplanen etter behov. 
I figur 0.2 kan man se sluttresultatet 
av fremdriftsplanen. Den viser også at 
prosjektet starter med forståfasen, 
hvilket du kan lese mer om på de neste 
sidene.

FREMDRIFTSPLAN

Fig.0.2 Figuren viser en 
revidert  fremdriftsplan 
delt inn de fire fasene 
fra Double Diamond-
modellen.
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OVERSIKT OVER INNSIKT

Innsikt
Målet for dette prosjektet har 
vært å øke min forståelse for 
menneskeorientert design og 
digitalisering og de utfordringene og 
fordelene digitalisering skaper for 
menneskeorienterte designere. All 
innsikt er anonymisert.

Primærinnsikt og sekundærinnsikt
For å forstå de faktiske utfordringene 
har jeg samlet inn både primærinnsikt 
og sekundærinnsikt. Primærinnsikt vil 
si ny innsikt jeg selv innhenter, mens 
sekundærinnsikt er eksisterende 
innsikt, som er hentet inn av andre. 
(Hvidsten et al. 2021. 34)

Kvalitative og kvantitative metoder
Innsikten er samlet inn gjennom 
både kvalitative og kvantitative 
metoder. Gjennom de kvalitative 
metodene forsøker jeg å forstå 

Prosjektet består av følgende metoder

• 7 intervjuer

• 13 svar fra spørreskjema

• Litteraturstudie (23 dokumenter)

•  avhandlinger

•  rapporter

•  artikler

• 2 workshops

• 5 prototyper

• Observasjon av 10 deltagere

fenomenet gjennom deltagernes 
perspektiver. (Næss, 2017. 16) Blant de 
kvalitative metodene er jeg gjennom 
dybdeintervjuer, tekstanalyser og 
deltagende observasjon. Kvantitative 
metoder handler om å gjøre 
fenomener om til tall. (Næss, 2017. 
16) Her har jeg benyttet meg av en 
spørreundersøkelse, samt tekstanalyse 
for å kunne finne noe representativt om 
utbredelsen av fenomenet.
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PROBLEMSTILLING

«Hvordan påvirkes 
menneskeorienterte designere av 

digital samskaping?»  
Problemstilling
For å avgrense og gi retning 
til prosjektet har jeg valgt 
problemstillingen “Hvordan påvirkes 
menneskeorienterte designere av 
digital samskaping “. I dette prosjektet 
vil menneskeorienterte designere si 
designere som jobber i tverrfaglige 
team. Med denne problemstillingen 
ønsker jeg å undersøke og avdekke 
hvilke utfordringer og fordeler 
menneskeorienterte designere støter 
på i den digitale samskapingen. 
Gjennom samskaping lager man 
tjenesten eller produktet sammen 
med en prosjektgruppe bestående av 
designerne og menneskene som skal 
bruke løsningen. Det kan være behov 
for å redefinere problemstillingen i 

en senere fase, om innsikten belyser 
andre problemer, eller om fremdriften i 
prosjektet stopper opp. 

Avgrensing
Digitalisering avgrenses her til bruken 
av hjemmekontor og hybridarbeid 
der menneskene ikke oppholder seg 
på samme sted og gjerne bruker 
digitale verktøy for å samarbeide. 
Menneskeorienterte designere 
avgrenses til kreative ansatte som 
setter brukeren i fokus.



FORSTÅ

Danne en kunnskapsbank og 
identifisere problemet
I denne fasen har jeg samlet sekundær og primærinnsikt for å utforske temaene 
menneskeorientert design og digitalisering. Innsikten har økt min forståelse for 
temaene. Denne divergente fasen åpnet opp for nye innspill og inntrykk, og jeg 
har blant annet samlet innsikt gjennom metoder for å samle sekundærinnsikt 
for å få en forståelse av utbredelsen og begrepene innenfor temaene. 
Samt metoder for å samle primærsinnsikt for mer inngående forståelse om 
menneskeorientert design og digitalisering
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MENNESKEORIENTERT 
DESIGN OG DIGITALISERING

Sekundærinnsikt
Denne teksten er hentet fra 
forberedelser før utsendt 
spørreundersøkelse og baserer 
seg på vedlegg 1. Her vil jeg finne ut 
hva menneskeorienterte designere 
og digitalisering er. Jeg har samlet 
sekundærinnsikt, lest gjennom og 
tolket dokumenter som er funnet via 
Google Scholar. Dette for å sette meg 
inn i temaene før videre arbeid. 

Hva er menneskeorientert design?
Ifølge Keitsch er menneskeorientert 
design følgende:

«Menneskeorientert design: 
Paraplybegrep som brukes om en 
tilnærming til design og designprosess 
basert på forståelse av brukere, 
oppgaver og omgivelser, involvering av 
brukere, brukersentrerte evalueringer, 
iterasjoner, en holistisk tilnærming 
til brukeropplevelse, og tverrfaglig 
samarbeid.» (Keitsch, et al. 2013. 8)

Det finnes en rekke fagområder 
som jobber med brukeropplevelser. 
Brukeropplevelse i seg selv defineres 
som et paraplybegrep. (Nordbø 2017, 
22) Blant dem har vi interaksjonsdesign, 
tjenestedesign, visuell design, strategi, 
utvikling, innhold, webanalyse og 
informasjonsarkitektur. Det disse 
fagområdene har til felles er at de 
samarbeider for å designe den riktige 
brukeropplevelsen. (Nordbø 2017, 23)
Menneskeorienterte designere 
lager løsninger som er forankret i 
menneskelige behov. Ideo skriver at en 
menneskeorientert designer tror på at 
alle utfordringer kan løses, og at de som 
har utfordringene holder nøkkelen til 
løsningen. (Ideo, 2015. 9)

Menneskeorientert vil si at 
forståelse og bruk går hånd i hånd, 
og handler i hovedsak om hvordan 
mennesker faktisk bruker artefakter. 
Menneskeorienterte designere er 

FORSTÅ

derfor mindre interessert i å sikre at 
artefakter fungerer etter produsentens 
hensikt. (Krippendorff 2007, 48) Om 
en produsent mener at hensikten 
med en gitt type stol er å skille seg 
fra det eksisterende markedet, vil 
menneskeorienterte designere heller 
se på bruken av stolen og behovene til 
de som skal bruke stolen heller enn den 
estetiske funksjonen. 

Hva er digitalisering?
Digitalisering kan ifølge Heggernes 
deles opp i de fire begrepene 
digitisering, digitalisering, digital 
innovasjon og digital transformasjon. 
(Heggernes 2020, 47) Digitisering 
bruker vi når vi gjør noe analogt om til 
noe digitalt. (Heggernes 2020, 48) som 
for eksempel; når vi tegner noe for hånd 
og scanner det inn til en datamaskin for 
å få en digital fil. Digitalisering er når et 
sosialt system endres ved at flere deler 
av systemet blir overtatt av tekniske 

systemer. (Heggernes 2020, 48) Dette 
kan man for eksempel se i bussbilletter, 
der billettene har gått fra klippekort 
til scanning av digitale billetter. Samt i 
reiseforslagene som er basert på GPS-
signalet fra telefonen. Digital innovasjon 
er prosessen med å kombinere digital 
teknologi på nye måter eller med 
fysiske produkter, for å utvikle et nytt 
produkt eller tjeneste som skaper verdi 
for informanter, skriver Heggernes 
(Heggernes 2020, 49) Til slutt omtaler 
han digital transformasjon som en 
transformasjon av en virksomhet eller 
bransje som endres og er et resultat 
av flere digitale innovasjoner og 
digitalisering skjer over tid. (Heggernes 
2020, 49)  
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MENNESKEORIENTERT 
DESIGN OG DIGITALISERING

FORSTÅ

Digitalisering av arbeid
Om digitalisering i arbeid skriver 
Christensen at noe av det aller 
viktigste for å oppnå en positiv effekt 
er at arbeidstaker får beholde eller 
styrket opplevelsen av å ha kontroll 
over egen arbeidssituasjonen og 
føler på autonomi (selvstyrelse). 
Positive effekter av digitalisering og 
innføring av ny teknologi kan være 
økt jobbmotivasjon og en sterkere 
følelse av tilhørighet til arbeidsplassen 
(Christensen 2021). 

Teknostress og telepress
Selv om digitalisering byr på muligheter 
og fordeler kommer den også med 
noen ulemper. Teknostress og 
telepress handler om belastning 
ansatte kan føle på når det innføres 
ny teknologi. Telepress handler om 
at grensene mellom jobb og fritid blir 
mer diffuse. (Christensen 2021) Videre 
skriver Christensen at den samme 
teknologiske endringen kan få både 
positive og negative effekter, avhengig 
av hvilken måte teknologien innføres 
på. Man kan derfor spørre seg om det 
finnes andre måter å implementere 
og tilpasse teknologien i en bedrift, 

og om endringene på arbeidsplassen, 
som vi har sett de siste to årene dekker 
behovene til de ansatte. 

Digitaliseringsgrad i arbeid
I Vismas Digitale Index for 2021 ligger 
digitaliseringsgraden av norske 
bedrifter på 68%. (Visma 2021) De 
skriver at digitalisert arbeid har vært 
en forutsetning for de fleste bedrifter 
under pandemien, og at bedrifter som 
utvikler fremtidsrettede strategier 
og raskt responderer til endringer i 
samfunnet med tekniske løsninger får 
et konkurransefortrinn.

Digitalisering i fremtiden
I 2021 ble det publisert utallige artikler 
om hybrid arbeid som en løsning under 
Covid-19. Hjemmekontoret ble et tiltak 
under Covid-19 som startet i Norge den 
12.mars 2020 og mange ansatte har 
vært nødt til å ta i bruk digitale verktøy 
for å kunne kommunisere og samhandle. 
NHO anslår at omtrent 40% kan utføre 
arbeidet sitt hjemmefra. (NHO 2021)

Autonomi
Studier har vist at høyere nivåer av 
teknologisk utvikling er assosiert 

med dårligere arbeidsforhold, men 
også positive aspekter som hvordan 
teknologien kan fasilitere arbeidet og 
hjelpe arbeidstakere. Flere studier viser 
til at nivåer av teknologisk utvikling også 
kan påvirke arbeidstakerens opplevelse 
av autonomi (Christensen et al. 2019, 2). 
Økt tilgang på kommunikasjonsverktøy 
ses ikke å hindre autonomien og kan ha 
fordelaktige effekter på ansatte. Det er 
i stor grad implementeringen effektene 
påvirkes av (Christensen et al. 2019, 2). 
Opplæring kan derfor fremme ansattes 
følelse av kontroll og mestring, og kan 
hjelpe med arbeidsoppgaver og ha 
positive effekter på helse og velvære. 
Dermed kan kommunikasjonverktøy 
være med på å styrke ansattes 
autonomi (Christensen et al. 2019, 2). 
Pandemien kan ha svekket autonomien, 
og kan ha ført til at digitalisering av ulike 
deler i en menneskeorientert prosess 
ikke oppleves fullt så positivt. 

Autonomi
Ansatte får beholde eller styrket opplevelsen 
av å ha kontroll over egen arbeidssituasjonen
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SPØRRESKJEMA

FORSTÅ

Spørreundersøkelse
For å få en pekepinn om hvordan 
digitalisering påvirker arbeidet til 
de menneskeorienterte designere 
sendte jeg ut et spørreskjema på 
LinkedIn. Spørreskjemaet ble sendt ut 
på engelsk med hensikt om å nå ut til 
flest mulig bedrifter og skape bredde i 
innsikten, ved å høre med ansatte i flere 
ulike bedrifter. Det var totalt tretten 
respondenter, der to av respondentene 
la igjen e-post for å delta i intervju for å 
snakke mer rundt temaene. 

Prosesser har endret seg
Svarene viser at tilbakemeldinger har 
endret seg over de to siste årene (se 
figur 0.3) Flere mener at prosesser har 
endret seg over de to årene prosesser, 
og testing er den delen av prosessen 
som oppleves mer utfordrende.(se 
figur 0.4) I figur 0.5 kan man se at det 
er omtrent like mange som mener at 
tilbakemeldinger har endret seg de 
siste to årene, som de som mener 
tilbakemeldinger ikke har endret segPå 
neste side kan man lese noen kvalitative 
og åpne spørsmål om hva som har 
endret seg mest og hvordan dette 
påvirker den ansatte.

Fig.0.3 Figuren viser 
at flesteparten av 
respondtentene mener 
prosesser har endret seg 
de siste to årene

Fig.0.4 Figuren viser at 
testing er den delen av 
prosessen som oppleves 
mest utfordrende

Fig.0.5 Figuren viser at 
det er delte meninger 
om endringer av 
tilbakemeldinger de siste 
to årene
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What would 
make your 
workflow better?

What’s changed 
the most, and 
how does that 
affect you?

“More dedicated time 
with the team when 
meeting at the office”

“Professional 
loneliness. It affects 
me negatively”

“everything 
went digital for a 
while, design for 
conversation is harder 
through zoom than 
sitting around a table, 
miro has become a 
staple tool”

“User testing and 
interviews. Has more 
of a static feel on 
Screen”

“More interactions 
with colleagues”

“Better security in 
digital tools - so they 
can be used for user 
interviews and tests”

“More opportunities 
for chance encounters, 
better ways to trace 
how ideas evolve and 
change”

UTDRAG FRA SPØRRESKJEMA

FORSTÅ

Opplevd endring og arbeidsflyt
Svarene på hva som har endret seg 
mest, og hvordan det påvirker deg 
gir svar som tyder blant annet på at 
fjernarbeidet oppleves mer ensomt, 
statisk og at kommunikasjonen 
oppleves mer utfordrende. I figur 0.6 
kan du se at funnene er understreket. 
Utdragene fra spørreskjemaet 
understreker at de tidligere nevnte 
ulempene som kommer med 
digitaliseringen fortsatt eksisterer. 
Spørsmålet om hva som vil skape en 
bedre arbeidsflyt viser, som man kan se 
understreket i figur 0.7, at mer dedikert 
tid med teamet, interaksjon med 
kollegaer og spontane møter ville gjort 
arbeidsflyten bedre. Dette kan tolkes 
som at sosialisering er savnet og at 
kommunikasjon er en viktig faktor for at 
arbeidet skal flyte bedre.

“Testkjøre“ spørreskjemaet
Spørreskjemaet ble testet med 
studenter innenfor tjenestedesign 

som ikke kjenner til tematikken, og er 
justert etter deres tilbakemeldinger. 
Næss og Pettersen skriver at det er lurt 
å «testkjøre» spørreskjemaet på ulike 
personer for å sikre felles forståelse og 
sjekke om vi deler samme oppfatning 
av spørsmålene (Næss og Pettersen 
2017. 125) Noe som viste seg å være 
nyttig for å sikre at vi hadde samme 
forståelse av spørsmålene og sikre at 
jeg fikk svar som gir innsikt på temaene 
og problemstillingen. 

Fig.0.6 Figuren viser 
spørsmålet om hva som 
har endret seg mest og 
hvordan dette påvirker 
respondenten, funn er 
understreket

Fig.0.7 Figuren viser 
spørsmålet om hva som 
skaper god arbeidsflyt, 
funn er understreket
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og Mural der man blant annet kan 
tegne og skrive. Det de nevnte digitale 
verktøyene har til felles er at man kan 
kommunisere og samarbeide tross 
avstand. Verktøyene bør inneholde 
mulighet til å kommunisere og tegne for 
å øke kreativitet (Karakaya og Demirkan 
2015). De digitale verktøyene tillater 
også at man kan samarbeide i store 
grupper (Larson og DeChurch 2019).

BEGREPER OG FENOMENER

FORSTÅ

Begreper og fenomener
Etter å ha innhentet innsikt fra 
spørreundersøkelsen fant jeg ut at 
jeg måtte lese mer sekundærinnsikt. 
Dette for å forstå ulike begreper og 
fenomener innenfor digitalt arbeid. Her 
vil jeg derfor forklare hva som menes 
med fjernarbeid, hybridarbeid, digitalt 
samarbeid og digitale verktøy.

Fjernarbeid 
Arbeid som tillater ansatte å utføre sitt 
arbeid andre steder enn på kontoret 
kalles fjernarbeid. Fjernarbeid tillater 
de ansatte å utføre arbeidet på for 
eksempel kafeer, hos kunder eller 
hjemme. Dette skaper fleksibilitet i 
arbeidshverdagen til den ansatte, 
og man kan kommunisere med andre 
kollegaer via teknologi for å knytte seg 
til arbeidsplassen selv om man ikke er 
fysisk til stede (Uchenna, Uruakpa og 
Uche 2018).

Hybridarbeid
Om man har noen dager med 
fjernarbeid og noen dager med fysisk 
tilstedeværelse på kontoret kaller vi det 
hybridarbeid. Bedrifter implementerer 
ofte planer for hybridarbeid, med f.eks. 
to dager med fjernarbeid og tre dager 
med fysisk tilstedeværelse, slik at 
man kan benytte seg av fordelene som 
kommer ved de to ulike måtene å jobbe 
på (Bloom 2021).

Digitale verktøy
De siste årene har digitale verktøy 
vært hyppig brukt i team. Digitale 
verktøy innehar teknologi for å 
samarbeide (Larson og DeChurch 
2019). Vi har teknologi for å sende 
meldinger, som f.eks. Slack, men også 
for å holde videokonferanser, med 
f.eks. Teams og Zoom. Vi har også 
digitale samarbeidsverktøy som Miro 
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ARTIKLER

FORSTÅ

Teknologi og digitalisering skaper 
behov
For å få en forståelse av utbredelsen 
av teknologi og digitalisering på 
arbeidsplasser samlet jeg artikler om 
digitalisering og arbeid.

Psykologisk trygghet
Artikkelen “Den nye normalen – digital 
ledelse i en hybrid hverdag“, ser på 
hvordan man kan lykkes i den digitale 
arbeidshverdagen ved å skape 
psykologisk trygghet og avlære gamle 
arbeidsformer (Løvold. 2022).

Selnes skriver at vi må finne måter 
å jobbe på som er effektive, skaper 
arbeidsglede og godt samarbeid. Han 
har en liste bestående av fem tips 
for å lykkes med videreutviklingen av 
digitaliseringen. De fem tipsene tar for 
seg digitale spilleregler,  psykologisk 
trygghet, dyrke frem ny kompetanse, 
bygge en digital kultur og etablere 
fysiske møteplasser.  (Selnes, 2021)

Medvirkning og inkludering
Videre ser Christensen på nevner at 
det som er viktigst er at de ansatte 
ikke opplever å miste kontrollen over 
arbeidssituasjonen, og at støtte, 
opplæring og medvirkning er viktig 

(Christensen. 2021). 

I artikkelen “Klar for en hybrid 
arbeidsplass? Da bør du tenkte digitalt 
først“ nevnes en av ulempene med 
hybridarbeid. Der Sundlo opplever at 
møtet føles kaotisk og bortkastet. Det 
gjaldt både øyekontakt og å få ordet, 
og Sundlo slet med å føle seg inkludert 
(Sundlo. 2021).



16

505

RAPPORTER

FORSTÅ

Hybrid kultur og hybrid samarbeid
I utdraget fra Frogs rapport kan man 
lese at kan vi lese at de fleste ansatte 
utfører fokusert arbeid mer effektivt 
ved fjerarbeid. På andre siden ser vi at 
samarbeid fortsatt er bedre ved fysisk 
tilstedeværelse fordi digitale verktøy 
ikke fanger opp og kommuniserer 
dynamikker og sosiale signaler (Guiraud 
et al. 2022). Frog skriver også at det må 
helhetlig og systematisk tenkning til for 
å vellykkes med det hybride kontoret 
(Guiraud et al. 2022). Videre kan vi 
lese at  blant annet nye ansettelser og 
tilbakemeldinger, samarbeid fungerer 
mer effektivt ved fysisk tilstedeværelse 
(McKinsey, 2021).

Ledere er en kritisk bro
Tall fra Microsoft viser at 51% ansatte 
sier de vil utføre fjernarbeid i året som 
kommer. 43% av ledere mener den 
største utfordringen ved fjernarbeid er 
sosialiseringsprosessen (Microsoft, 
2022).

Kultur står eller faller med ledere. 
Samtidig sier 54% av ledere at de 
ikke imøterkommer de ansattes 
forventninger og 74% sier at de ikke 
føler at de har nok innflytelse eller 
ressurser for å gjøre endringer på 

Guiraud et al., 2022

McKinsey, 2021

Microsoft, 2022

bekostning av teamet. Microsoft 
påpeker også at ledere er en kritisk 
bro mellom videreutvikling av ansattes 
forventninger og lederes prioriteringer

McKinsey skriver at 70% av arbeidet kan 
gjøres hjemme uten å miste effektivitet.



17

505

ARTIKLER 0.2

FORSTÅ

En hybrid modell som byr på 
utfordringer
For å få et overordnet inntrykk av 
hvordan kreative ansatte påvirkes 
av digitaliseringen leste jeg i artikler 
og rapporter. I Juristen skrives det at 
koronakrisens påtvungne hjemmearbeid 
kom overraskende på, en hybridløsning 
ble nødvendig og at vi er nødt til å 
finne en balanse (Lindgren 2021). 
Lindgren påpeker også at digitalisering, 
medarbeideratferd og lederprinsipper 
har ført til endringer i kommunikasjon, 
arbeidsprosesser og samarbeid. Samt 
at arbeidsplassmodellen vil være 
avgjørende for om de ansatte blir i 
bedriften. (Lindgren 2021) For mange 
bedrifter er løsningen en hybrid modell 
som er planlagte dager man kan jobbe 
hjemme og være på kontoret. (Lavri 
2021) Etterspørselen om fleksibilitet i 
arbeidet har dog vært til stede lenge. 
Microsoft viser også til at 43% av ledere 
mener den største utfordringen ved 
fjernarbeid er sosialiseringsprosessen 
(Microsoft, 2022).

Fordeler med den hybride modellen
En av fordelene med fjernarbeid er 
fleksibiliteten og følelsen av autonomi. I 
artikkelen «Flexibility makes us happier, 
with 3 clear trends emerging in post-
pandemic hybrid work» finner vi de som 
opplever mest fleksibilitet er de mest 
fornøyde, og kan investere mer i helse 
og velvære. (Hopkins og Bardoel 2022) 
Av de som foretrekker hybridarbeid, 
sier 71% av de vil se etter ny jobb om 
muligheten forsvinner der de arbeider 
(Dowling, et al. 2022.) Dette viser at 
autonomien, å ha kontroll og fleksibilitet 
i eget arbeid står sterkt i dagens 
samfunn. Samt at hybridarbeidet er 
kommet for å bli (Lavri 2021). I rapporten 
av Frog viste de til at det må helhetlig og 
systematisk tenkning til for å vellykkes 
med det hybride kontoret (Frog 2021). 
Mange mener at hybridmodellen fører 
til bedre balanse mellom arbeid og fritid, 
samtidig som man ser at det er mangel 
på interaksjon mellom kollegaer og 
ledere. (Lavri 2021) Dog viser mange 
studier også til at fordelene oppveier 
ulempene (Lavri 2021).
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DYBDEINTERVJUER MED 
EKSPERTER

Dybdeintervjuer
Dybdeintervju brukes når man ønsker 
inngående informasjon fra en person 
som sitter med mye kunnskap om eller 
erfaring med et problem, fenomen eller 
en tjeneste (Hvidsten et al. 2021, 74). 
Informantene i disse intervjuene er 
tjeneste- og interaksjonsdesignere, 
som kan omtales som eksperter på 
området. Vi snakket om arbeidet og 
forskjellene mellom digital og fysisk 
tilstedeværelse

Intervju
Et intervju er en metode som gjøre 
det mulig å forstå et tema slik den 
vi intervjuer opplever det, skriver 
Andersen og Krumsvik (Næss og 
Pettersen 2017. 86) Jeg har utført syv 
intervjuer med menneskeorienterte 
designere for å få innsikt rundt 
arbeidshverdagen deres og hvilken rolle 
det fysiske og digitale arbeidet påvirker 
deres prosesser og arbeidshverdag. 

Forberedelser
For å forberede intervjuene valgte jeg å 
lage en semistrukturert intervjuguide 
for å huske spørsmålene og kunne 
hente meg inn igjen om vi sporte av. 
(Se vedlegg 2) I et semistrukturert 
intervju fungerer intervjuguiden som 
en huskelapp (Næss og Pettersen 
2017. 81) Dette gjorde det også mulig 
for informanten å utdype seg innenfor 
de temaene av mest interesse. Når 
jeg bruker ordet informant er det for å 
signalisere at jeg ønsker å bli informert 
av de jeg snakker med. (Næss og 
Pettersen 2017. 81) 

Informanter
To av informantene er funnet via 
spørreundersøkelsen, der de la ved 
e-post i spørreundersøkelsen. De 
resterende fikk jeg tak i ved å sende 
e-post til byråer, samt ved å ta i bruk 
snøballmetoden, der man bruker 
informantenes nettverk for å få tak i 

FORSTÅ

neste informant. (Næss og Pettersen 
2017. 81) På neste side viser jeg utdrag 
fra dybdeintervjuene og forklarer hvilke 
funn som kom frem av denne metoden.
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KODING AV DYBDEINTERVJUER

“Den som er digital blir flue på 
veggen – og ofte glemt”

FORSTÅ

Analyse av intervjuer
Gjennom å analysere intervjuene 
fikk jeg innsikt om både fordeler og 
ulemper ved fjernarbeid og arbeid med 
fysisk tilstedeværelse på kontoret. 
For å analysere benyttet jeg meg av 
koding som metode. Koding vil si å 
finne likheter i materialet. Kodene her 
ble digitalt og fysisk, for å skille mellom 
opplevelser påvirket av det fysiske eller 
digitale. (Se figur 0.8) Jeg fulgte opp 
analyseringen med nærhetsgruppering, 
som beskrevet på side 21.

Funn
Kodingen uthevet kategoriene fysisk 
og digitalt arbeid for skille forskjeller 
mellom de to ulike måtene å arbeide på, 
og avdekke endringer som har dukket 
opp i deres arbeid de siste årene. Flere 
av informantene ga uttrykk for at digitalt 
arbeid ikke kommer med utfordringer, 
men det var også flere som mente at 
det skapte store forskjeller. Gjennom 
å analysere intervjuene har jeg funnet 
flere utfordringer under “digitalt “og 
det er tydelig at digital kommunikasjon 
kommer med svakheter. Informantene 

ga uttrykk for at digital kommunikasjon 
har forbedringspotensialer. Jeg har 
trukket ut seks sitater fra intervjuene 
for å vise dette. En av informantene 
utrykte at ved fjernarbeid blir “den 
som er digital blir flue på veggen, 
og ofte glemt”. Om man ser på dette 
sitatet sammen med utdragene fra 
spørreskjemaet kan det tyde på at den 
digitale interaksjonen ikke føles ut som 
et møte med kollegaene på samme 
måte som fysiske møter.

Fig.0.8 Figuren viser 
utskrift av intervjuene, og 
koding av temaene fysisk 
og digitalt
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UTDRAG FRA DYBDEINTERVJUER

“Det er vanskeligere å gi rom fordi 
man ikke vet om man tolket pausen 
riktig eller om man hadde sagt noe 
feil. Det skaper en ekstra usikkerhet”

“Man mister friheten til 
å tegne og drodle”

“Når vi jobber digitalt har jeg liten 
oversikt over hva andre jobber med”

FORSTÅ

“Det som er trått digitalt er når ingen 
sier noe. Det blir høyere terskel for å 
snakke”

“Tilliten med kollegaer er bedre 
fysisk”

Flere funn
Gjennom å trekke ut sitater har jeg fått 
flere funn som støtter påstanden om at 
digitalt arbeid kommer med utfordringer. 
I de syv intervjuene påpekte flere av 
informantene at kommunikasjonen er 
en faktor som påvirker arbeidet og som 
også fører til usikkerhet og lite oversikt. 
Tillit ble også nevnt som et punkt som 
fungerer bedre fysisk. Samt påpekte en 
av informantene at man mister friheten 
til drodling og tegning ved fjernarbeid.

Usikkerhet og høyere terskel
Blant sitatene sier en av informantene 
at “Det er vanskeligere å gi rom fordi 
man ikke vet om man tolket pausen 
riktig eller om man hadde sagt noe feil. 
Det skaper en ekstra usikkerhet”. En 
annen informant påpeker også at den 
digitale kommunikasjonen oppleves 
utfordrende, med følgende sitat: 
“Det som er trått digitalt er når ingen 
sier noe. Det blir høyere terskel for å 
snakke”. Hvilket kan tyde på at digital 
kommunikasjon oppleves utfordrende. 
Samt nevner en annen informant at 
“Tilliten med kollegaer er bedre fysisk “, 
hvilket kan tolkes som om tillit oppleves 
noe mer fraværende ved fjernarbeid. 
Ut ifra arbeidet med analyseringen er 
det synlig at usikkerheten og terskelen 

rundt å snakke i digitale møter skaper en 
barriere.

Oversikt og frihet til å tegne
De to siste sitatene går mer på digitale 
verktøy. Her nevnes det at “Når vi jobber 
digitalt har jeg liten oversikt over hva 
andre jobber med “og “Man mister 
friheten til å tegne og drodle “. Dette 
kan være et tegn på at nåværende 
kommunikasjonsverktøy ikke er 
optimalisert for fjernarbeid. Dette er 
poenger jeg vil ta med meg videre i 
prosjektet



DEFINERE
Analysere funn og forankre felles 
forståelse av problemet
 
I denne fasen har jeg sammenstilt funnene fra forrige fase gjennom metoder 
som nøkkelfunn, personas og brukerreise. Dette er en konvergent fase som skal 
snevre inn mulighetsrommet. Innsiktsmaterialet er derfor sammenstilt på tvers 
av foregående metoder for å se mønstre og trender. Analysene har resultert i 
nøkkelfunn og en ny problemstilling som definerer videre retning for prosjektet
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KAFFEPAUSEN

DEFINERE

Kaffepause som sosialt samlingssted
Jeg ble tipset av veileder om en tekst 
som omtalte et av de tilfeldige møtene 
man ser ved fysisk tilstedeværelse på 
kontoret. I «The Joy of Anthropology» 
skriver Kirah at kaffepausen på den 
norske arbeidsplassen fungerer som et 
sosialt samlingssted (Kirah, upublisert 
manuskript, 2022). Kirah omtaler 
kaffepausen som et sosialt fenomen 
på den norske arbeidsplassen, der 
ansatte deler informasjon om nyere 
hendelser og seremonier mens vi nyter 
en kopp kaffe. Kaffepausen er et ikke-
eksisterende fenomen i fjernarbeid, 
og kanskje er det dette fjernarbeidet 
mangler for å bryte opp og skape mer 
dynamikk i kommunikasjonen ved 
fjernarbeid.
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NÆRHETSGRUPPERING
Gruppere for å finne likheter
Som en videreføring av kodingen brukte 
jeg nærhetsgruppering for å finne 
likheter på tvers av innsikten som er 
samlet opp gjennom ulike metoder. 
Dette er en metode med likheter til 
koding, men her jobber jeg med å 
gruppere post-it-lapper istedenfor 
å kode rett i dokumentene. Dette ga 
meg også frihet til å inkludere annen 
innsikt fra andre metoder, og finne 
krysskoblinger der det finnes likheter 
i innsikten. For å finne ut hva innsikten 
handler om har jeg valgt å gruppere 
lappene der jeg ser likheter. (Se figur 
0.9)

Kategorier
Grupperingen resulterte i kategoriene 
spontanitet, usikkerhet, kultur, 
empati, inkludering og autonomi, 
samt kategoriene formelt og uformelt. 
De ulike fargene representerer 
hvilken type metode innsikten hører 
til. De gule lappene er fra litteratur, 
de grønne fra artikler og de rosa 
fra intervjuer. Dette resulterte i tre 
hovedfunn, der kreativitet, samarbeid 
og kommunikasjon stakk seg ut som 
kategoriene med flest lapper per 
utfordring. Behovet for kommunikasjon 
med kollegaer, spontanitet i møter 

og samtaler, samt følelsen av mer 
produktivitet ved samarbeid er derfor 
tre funn som kom ut fra denne metoden 
og førte til nøkkelfunnene du ser på 
neste side. 

DEFINERE

Fig.0.9 Figuren viser 
nærhetsgrupperingen
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NØKKELFUNN

Kreativitet

Menneskeorienterte 
designere savner spontanitet. 

Spontane samtaler, endring 
av landskap og tilfeldige 

gjenstander i kontorbåser kan 
øke kreativiteten, noe som er 

viktig for designere

Fysisk samarbeid 
oppleves bedre og mer 

produktivt kontra digitalt 
samarbeid 

Sosiale signaler faller 
bort. Videomøter med 

stillhet skaper usikkerhet 
og det er høy terskel for 

å stille små spørsmål ved 
fjernarbeid

Samarbeid Kommunikasjon

DEFINERE
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SEKUNDÆRINNSIKT 0.2
De fem k-ene
For å få mer forståelse om hvordan 
kommunikasjon spiller inn på 
hybridarbeidet, leste jeg “5 Challenges 
of Hybrid Work — and How to Overcome 
Them” som beskriver utfordringer som 
oppstår på grunn av hybridarbeid. I 
artikkelen diskuteres fem områder som 
påvirker arbeidet og endringene vi står 
ovenfor ved hybridarbeid. Dette kan 
brukes for å finne ut hvilke områder som 
bør jobbes mer med. Områdene som 
diskuteres er kultur, kommunikasjon, 
kreativitet, kjemi og koordinasjon (Haas 
2021). 

Koordinasjon
Utsagnet «Når vi jobber digitalt har 
jeg liten oversikt over hva andre jobber 
med» faller under koordinasjon. HBR 
skriver at det kan kreve ekstra innsats 
å koordinere med kollegaer som jobber 
et annet sted enn kontoret, og at 
informasjon kan glippe her (Haas 2021).

Kreativitet
Når man ikke er på kontoret, finnes ikke 
kaffepausen på samme måte. Man kan 
tro at noe av kreativiteten kan forsvinne 
med mindre tilgang på spontane 
samtaler, endring av landskap og å se 
tilfeldige gjenstander i kontorbåser kan 

svekke noe av kreativiteten som kreves i 
arbeidet (Haas 2021).

Kultur
Integrere og sosialere de nye når gamle 
ansatte slutter kan også ses på som 
utfordrende. Som ny kan det være viktig 
å vite hvilke normer og verdier man 
følger, samt vite hva som forventes av 
deg som ansatt (Haas 2021). Hvordan 
kan vi ‘føle’ på kulturen når vi aldri er 
innom kontoret?

Kjemi
Den sosiale relasjonen mellom de 
ansatte er viktig. Gjennom hybrid 
arbeid risikerer vi en dominant klasse 
og en underklasse, blant de som føler 
på et sterkt bånd til jobben og de 
som er mer perifere, både sosialt og i 
jobbsammenheng (Haas 2021). Dette 
kan føre til mindre følt tilknytning og 
glede hos de ansatte.

Kommunikasjon
Det med kommunikasjon kan være 
utfordrende da noen er mindre 
komfortable med å ta ordet enn andre. 
Det er også praktiske utfordringer, som 
å ha alle på hver sin skjerm, eller kun de 
som ikke er fysisk til stede. Dette kan 

DEFINERE

skape komplikasjoner, som å føle seg 
utenfor (Haas 2021).
De fem områdene kan være faktorer 
som hver seg oppleves fungerende 
i større eller mindre grad på ulike 
arbeidsplasser. Ved å peke på 
viktigheten av kommunikasjon ved 
fjernarbeid og kreativitet bundet 
opp mot spontanitet, samt kjemien 
mellom de ansatte på arbeidsplassen 
som igjen kan påvirke samarbeidet, 
oppleves de fem k-ene dekkende for de 
tre nøkkelfunnene. Som vist i figur 1.0 
på neste side har her valgt å fokusere 
på kommunikasjon basert på tidligere 
innsikt fra rapporter og artikler, da 
dette virker som en faktor som påvirker 
psykologisk trygghet, følelsen av 
inkludering og autonomi, da det er noe 
vi selv ikke har kontroll over. 
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SEKUNDÆRINNSIKT 0.2

DEFINERE

UTFORDRINGER

SKAPER GODT 
ARBEIDSMILJØ

KOORDINASJON

KOMMUNIKASJON

KREATIVITET

KJEMI

KULTUR

Fig. 1.0 Figuren viser 
området kommunikasjon 
som et av de fem 
områdene på forrige side 
som går videre i prosessen
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«Hvordan kan vi fjerne 
usikkerhet og senke terskelen for 

kommunikasjonen i digitale møter?»  

PROBLEMSTILLING 0.2

Problemstilling
Gjennom innsikten kom det frem at 
digitale møter oppleves utfordrende 
ved at det er usikkerhet rundt sosiale 
signaler og høy terskel for å stille 
spørsmål. For å gå mer i dybden på 
utfordringene med kommunikasjonen 
reviderte jeg problemstillingen til 
følgende: «Hvordan vi kan fjerne 
usikkerhet og senke terskelen for 
kommunikasjon i digitale møter». 

DEFINERE

Med dette vil jeg utforske om det er 
mulig å designe bort terskelen eller 
usikkerheten i de digitale møtene. Hva 
som er konsekvensen av å miste det 
fysiske møtet, samt hvilken rolle den 
uformelle kontor-dynamikken spiller inn 
på de ansatte.
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PERSONAS

Personas
For å oppsumere og analysere innsikten 
ytterligere har jeg valgt å bruke 
metoden personas. Personas er fiktive 
karakterer basert på grundig innsikt 
om brukeren og kan være et nyttig 
verktøy for å oppsummere og analysere 
innsikt.  I dette prosjektet har vi to 
personas hvorav den ene representerer 
en nyansatt menneskeorientert 
designer (Ane) (se figur 1.1 på neste 
side), og den andre representerer en 
menneskeorientert designer som har 
arbeidet over lengre tid (Emil) (se figur 
1.2 på neste side). Dette er nyttig for å 
beholde brukerperspektivet, og et fint 
verktøy for å minne meg på hvem jeg 
designer for. Gjennom innsikten som er 
samlet så langt har jeg skrevet ut mine 
to deres behov, mål og utfordringer. Ane 
har behov for å bli kjent med kollegaer, 
ha oversikt over hva andre arbeider med 
og frihet til å tegne og drodle. Emil på 
den andre siden har behov for å være 

DEFINERE

fysisk til stede på arbeidsplassen, 
prototype raske løsninger som kan 
testes fortløpende og være en del av 
organisasjonskulturen. Hans mål er å 
ha innflytelse i møter og skape endring, 
ikke bare levere en ferdig løsning. 
Anes mål er å samskape og produsere 
løsninger i fellesskap og tilegne seg 
ferdigheter raskt. Utfordringene hennes 
er at hun føler seg glemt om hun jobber 
hjemmefra, føler på en usikkerhet rundt 
pauser i videomøter og stille spørsmål 
når hun har små problemer. Emil sine 
utfordringer er at han opplever det som 
en høy terskel å ta ordet i møter, føler 
på mindre kreativitet ved fleksibelt 
arbeid og synes det er vanskelig å huke 
tak i folk når han ikke kan se om de er 
ledige. Dette viser at Emil har et behov 
for kreativitet og samarbeid, og at Ane 
har behov for å kunne samarbeide også 
ved fjernarbeid. På neste side kan du se 
personas. 
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Fig. 1.1 Figuren viser 
personas “Ane“ som er 
nyansatt i en bedrift og 
hennes utfordringer, mål 
og behov

Fig. 1.2 Figuren viser 
personas “Emil“ som er 
ansatt i en bedrift og 
hennes utfordringer, mål 
og behov
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Brukerreise
Brukerreisen viser opplevelsene av 
fjern- og hybridarbeid fra start til slutt. 
Her finner vi igjen personas fra forrige 
side. Dette er et viktig verktøy for å 
kartlegge og vise frem den «usynlige» 
tjenesten, og bruker når man skal 
kartlegge opplevelser eller tjenester 
gjennom brukerens øyne (Hvidsten et 
al. 2021. 104). Brukerreisen er delt opp 
i tre. Der vi øverst ser hvilke hendels-
er personas er gjennom, viderefulgt 
av berøringspunkter og følelser. Ved 
følelser følger de tidligere nevnte per-
sonas fra forrige side, Ane er fysisk til 
stede på kontoret, mens Emil beny-
tter seg av fjernarbeid. Når man ser på 
hendelsen «Deltar i møte» finner man 
berøringspunktene som skal illustrere 
videomøte og i person. Peronasen Ane 
er til stede på kontoret og har her en 
positiv følelse av at hun blir sett og føler 
på tilhørighet til organisasjonen. Emil, 
som benytter seg av hjemmekontor, 

føler seg derimot som en flue på veg-
gen. Fargene på symbolene i berøring-
spunkter følger farge som streken til 
personasen den tilhører. Videre ser man 
at under hendelsen «Får hjelp om det 
oppstår problemer eller spørsmål» ser 
vi at Emil har en negativ følelse der han 
bruker lenger tid på å stille spørsmål og 
prøver å finne løsning selv.  Brukerreisen 
avsluttes med en negativ følelse hos 
Emil der han ikke føler på en ordentlig 
slutt på arbeidsdagen. Stegene som er 
illustrert i brukerreisen illustrerer hva 
den enkelte ansatte må gjennom for å 
fullføre en arbeidsdag ved ulikt arbeid 
og viser derfor både positive og nega-
tive opplevelser. På neste side kan du i 
figur 1.3 finne brukerreisen i sin helhet. 
Brukerreisen finnes også som vedlegg 
(Se vedlegg 4).



31

505

BRUKERREISE

DEFINERE

Fig. 1.3 Figuren viser 
brukerreisen med 
“Emil“ og “Ane“ og tar 
for seg hendelser, 
berøringspunkter og 
følelser



UTVIKLE
Samskaping av idéer og konsepter
I denne fasen skal jeg åpne opp og utforske idéer basert på innsikten og 
problemstillingene i de tre foregående fasene slik at jeg kan generere nye og 
nyttige idéer. Fasen har åpnet opp for idéer med workshops, idémyldring og 
enkle prototyper. Tilbakemeldingene på prototypene har ført til justeringer og 
endringer for å sikre at idéene imøtekommer behovene til brukerne
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Workshop med informantene
For å forsøke å løse problemstillingen 
«Hvordan vi kan fjerne usikkerhet og 
senke terskelen for kommunikasjon i 
digitale møter» gjennomførte jeg en 
workshop der vi valgte ut idéer som 
kan fungere som en god pekepinn 
for idéer utvikling av løsninger. En 
workshop er relevant når man ønsker 
å tilrettelegge for at ulike stemmer og 
perspektiver slipper til og settes i en 
større sammenheng (Hvidsten et al. 
2021, 120). Jeg gjennomførte derfor en 
workshop med flere av informantene 
som deltok i dybdeintervju. Dette ga 
meg en mulighet til å forankre innsikten 
og innhente ny innsikt rundt idéer. 
Informantene fikk også mulighet til å 
dele og snakke om arbeidet og de ulike 
behovene som kommer frem ved hybrid- 
og fjernarbeid.

Rammeverk
Workshopen er gjennomført med 
utgangspunkt i “The Workshopper 
Playbook “som består av et rammeverk 
delt inn i fire deler. (Courtney, 2020) 
Den første delen innebærer å samle 
inn data. Deretter er det utvelgelse for 

å finne hvor fokus skal ligge, og hva vi 
kan ignorere. Tredje fase handler om å 
lage løsninger. Siste fase handler om å 
forplikte seg til løsningene.

Gjennomføring
Deltagerne bestod av tre informanter, 
altså menneskeorienterte designere, 
fra ulike bedrifter. Vi gikk gjennom fire 
øvelser med overnevnt rammeverk. For 
å sette i gang startet vi med båtøvelsen 
(vist i figur 1.4), første delen med hva 
som tar oss fremover ble lest opp 
høyt av deltagerne mens de plasserte 
lappene. Utfordringene var derimot 
anonyme. Vi kategoriserte lappene 
under hovedkategorier, og stemte 
over hva som forårsaket de største 
utfordringene. Resultatet er presentert 
på neste side.

Fig. 1.4  Bildet viser 
båtøvelsen der 
informantene skrev ned 
og plasserte lapper med 
ulemper og fordeler med 
kommunikasjon i digitale 
møter
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Resultat
Med et gjennomgående fokus på 
kommunikasjon i teamarbeid kom 
trygghet frem som en viktig faktor 
for god kommunikasjon. Workshopen 
resluterte i syv idéer til eksperimenter 
som omhandlet kjennskap til kollegaer, 
spontanitet i kommunikasjonen og 
oversikt over hva kollegaer holder 
på med, som alle tre er viktig for god 
kommunikasjonsflyt. Alle idéene ble 
stemt over, og idéen om å presentere 
seg, og vise frem blant annet hva du 
hører på og sette inn bilder av mer 
personlige ting var idéen som fikk mest 
oppmerskomhet  (Vist i figur 1.5) Ut i fra 
dette ser man et behov om å kunne dele 
mer personlige ting med kollegaer for å 
senke terskelen for å skape trygghet.

Fig. 1.5  Bildet viser 7 idéer 
som kom ut av workshopen
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Tre idéer
Med utgangspunkt i workshopen 
på forrige side satte jeg i gang en 
uformell workshop med to nyansatte 
praktikanter og to ansatte designere 
i en av bedriftene. Her la jeg frem 
innsikten og behovet fra workshopen 
om å dele personligere ting. Vi 
diskuterte idéene og kom frem til 
viktige punkter som bør være til stede 
i en løsning for god kommunikasjon 
blant ansatte. Punktene som kom ut av 
diskusjonen er følgende:

• Ha kjennskap til kollegaer
• Få bidratt i spontane samtaler
• Lett skaffe oversikt over alles   
 arbeid
• Sanntidkommunikasjon

Diskusjonen førte til idéer som skal 
støtte overnevnte punkter. En av 
idéene jeg valgte å gå videre med er 
å lage en digital snakkeboks, hvilket 
skal være et rom fylt av spørsmål man 
kan stille kollegaer om man er nyansatt 
og føler for en samtale selv om man 
ikke vet hva man vil snakke om, samt 
andre morsomheter man kan finne på 
å dele ved tilfeldige møter. Den andre 
er en oppdatering av deres nåværende 
kommunikasjonsplattform Slack. Der 

målet var en mer dynamisk fremstillelse 
av funksjoner som påloggede, samt 
et ikon som skulle vise om du er på 
kontoret eller har valgt fjernarbeid. Den 
siste idéen jeg valgte å gå videre med 
er en Audio-snakke-app, der målet var 
å kunne ha kollegaene tilgjengelig på 
en mindre anstrengende måte en slik 
videomøtene oppleves. På de neste 
sidene ser du skisser av idéene. 
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Oppdatering av Slack
Den første idéen er en oppdatering av 
Slack der målet er å ivareta behovet for 
oversikt over prosjekter og kollegaer. 
Dette kom frem som et behov hos 
“Ane” som vi så i figur 1.1, og hennes 
behov for å bli kjent med kollegaer, 
samt workshopen nevnt på forrige 
side med to nyansatte praktikanter 
som diskuterte løsningene. Denne 
løsningen skal også skape en mer 
dynamisk og organisk måte å oppleve 
tilstedeværelsen av sine kollegaer. I Fig. 
1.6 kan du se lo-fi prototypen, hvilket 
vil si lavoppløselig og enkel prototype. 
Enkle prototyper brukes for å vise 
hvordan en tjeneste er tenkt å fungere, 
uten å være for detaljert (Hvidsten et 
al. 2021, 150) I denne prototypen ser 
du to skisser der den venstre figuren 
viser hvordan Slack ser ut i dag, til høyre 

ser du løsningen som skal oppleves 
mer dynamisk. En av funksjonene 
her er en ny oversikt over påloggede 
kollegaer med rund form, i motsetning 
til sagens firkantede bildebokser, samt 
en pulserende effekt når du åpner 
oversikten over påloggede. I tillegg til 
dette er det lagt på en illustrasjon av et 
hus ved de som ikke skulle befinne seg 
på kontoret, hvilket også kan fungere 
som en automatisk funksjon ved å bruke 
posisjonsdeling. Om man åpner en 
kanal kan man også få oversikt over de 
påloggede innad i denne kanalen, samt 
en oversikt over prosjekter.

Fig. 1.6  Figuren viser 
lo-fi prototypen av 
oppdateringen av Slack
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Digital snakkeboks (Kaffepause)
Den andre idéen er en digital 
snakkeboks jeg har valgt å kalle 
kaffepause, der tanken er å skape et 
pauserom man kan besøke når man selv 
føler på behovet. Dette er tenkt som et 
fritt rom for spontan deling av bilder, 
tekst og beholder også autonomien 
som er viktig for de ansatte. Som man 
kan se i skissen (Fig. 1.7) har løsningen 
ulike «rom» som gir ulike oppgaver som 
blant annet å fylle kjøleskapet eller dele 
musikk. 

Fig. 1.7  Figuren viser 
lo-fi prototypen av den 
digitale snakkepausen 
(kaffepausen)
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Audio-snakke-app
Siste idé er en Audio-snakke-
app som skal fungere som 
kommunikasjonverktøy ved uformelle 
samtaler, der man kan finne ulike rom og 
se de påloggede på samme dynamiske 
måte som den første idéen. I figur 1.8 
kan du se lo-fi prototypen av Audio-
snakke-appen.

Tilbakemeldinger
Jeg testet løsningene med tre 
designere, der idéen om kaffepausen 
skapte mest engasjement. De andre 
løsningene byr ikke på pause og 
uformell prat på samme måte. En 
kommentar på idéen om en «Audio-
snakke-app» var at dette kan virke mer 
forstyrrende, da man er nødt til å forlate 
plassen sin i åpne kontorlandskap. En 
annen kommentar på «Oppdateringen 
av Slack» var at å vise hvor man er 
via hus-illustrasjonen kan virke noe 
innvaderende, samt at det allerede er 
tungvint å dele filer og sende meldinger 
i nåværende løsning. En annen 
kommentar på denne er at de har gjemt 
bort funksjoner vi bruker ofte og lagt til 
unødvendige knapper som ikke brukes. 
Jeg har derfor valgt å gå videre med den 
digitale snakkeboksen (kaffepausen).

Fig. 1.8  Figuren viser 
lo-fi prototypen av Audio-
snakke-appen



LEVERE
Ferdigstilling og lansering av løsning
I denne fasen har jeg sett tilbake på behovene i personas og brukerreise, samt tilbakemeldinger fra 
forrige fase. Dette er en konvergent fase som skal snevre inn mulighetsrommet. Innsikten fra de forrige 
fasene har resultert i en løsning som skal leveres etter testing og en guide for implementering.
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Eksperiment
Som tidligere nevnt gikk jeg videre 
med den digitale snakkeboksen 
(kaffepausen) ut i fra tilbakemeldinger 
på lo-fi prototypene. For å gjøre et 
eksperiment satt jeg opp et rom i Mural, 
som nevnt på side 11 er et digitalt 
verktøy der man blant annet kan 
tegne og skrive. Her inviterte jeg inn ti 
designere. (Se figur 1.9) Jeg lagde en 
observasjonsguide der jeg noterte ned 
observasjoner ved å se på aktiviteten i 
det digitale rommet. (Se vedlegg 3)
Gjennom sanntids-musepekere 
kunne jeg observere at kategorien 
«morsomme ting» ble brukt mest, og 
er en indikasjon på det er et større 
behov for deling av mer tilfeldige ting 
som ikke er jobbrelaterte i et slikt 
pauserom. Jeg fikk tilbakemelding på 
at det var funksjoner som å dele filer og 
kommunisere, var lett men at det gjerne 
skulle vært musikk eller annen lyd inne i 
rommet. 

Fig. 1.9  Figuren viser 
eksperimentet som var 
en videreføringen av den 
digitale snakkeboksen 
(kaffepausen)
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Mest brukte funksjoner
For å definere funksjonene til løsningen 
så jeg på de mest brukte funksjonene 
i eksperimentet på forrige side. Tekst 
og bildedeling var hyppige brukte 
funskjoner, men lyd var fraværende og 
ble etterspurt av flere av deltagerne. 
Andre funksjoner som er lagt til er 
start og pause-knapp for spill, en se-
knapp for å se inn i utvalgte objekter i 
rommene. En mikrofon om man ønsker 
å bruke audio, chat om man vil skrive og 
mulighet for å laste opp filer. 

Fig. 2.1  Figuren viser 
hovedfunksjonene i 
løsningen de to statene av 
og på

Fig. 2.2  Figuren viser hva 
som dukker opp om du 
trykker utvalgte knapper
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denne løsningen kan nyansatte få 
en merkelapp for å sikre inkludering. 
Her er også avataren synlig i sanntid, 
som gjør at man kan se sine kollegaer, 
hvilket gjør det vanskelig å bli glemt. 
Chat-funksjonen gjør det også lett å 
komme med spørsmål i det uformelle 
pauserommet, og det skal mye til for at 
det skal oppstå en pause i samtalen i et 
slikt uformelt rom.

Bevare pausen som et kulturfenomen
I figur 1.2 kan vi se personas “Emil“ 
og hans behov om å være en del av 
organisasjonskulturen. Pauserommet 
skal bevare pausen som et kultur-
fenomen og tar derfor også for seg 
dette behovet. Hans utfordringer om 
at det er høy terskel for å ta ordet og 
vanskelig å huke tak i folk når han ikke 
kan se at de er tilgjengelige blir også 
ivaretatt av løsningen, da man kan 
snakke og se alle avatarer i sanntid.

HI-FI PROTOTYPE

LEVERE

Hi-fi prototype
Som tidligere nevnt skapte mest 
“kaffepausen” mest. Prototypen (se 
figur 2.0) er basert på eksperimentetI 
som vises i figur 0.9 fikk kategorien 
«morsomme ting» mest respons. Jeg 
har derfor laget en hi-fi prototype 
i XD som tar utgangspunkt i de 
uformelle “rommene”, og laget avatarer 
som en variant av musepekerene i 
eksperiementet, som vise interaksjon 
i sanntid, slik at man vet hvem som 
er i rommet. Rommene i løsningen er 
basert på observasjon der tilfeldige 
ting og enkle oppgaver fikk mest 
oppmerksomhet. Samt er knapper 
for å dele filer og kommunisere lett 
tilgjengelige, og i rommet som heter 
«sofahjørnet» har man mulighet til 
å spille av musikk. For å fremheve 
nyansatte har de fått et merke om 
de svarer ja på at de er nyansatte når 
de lager avataren. Ved å merke de 
nyansatte vil man få oversikt og kunne 
interagere og inkludere disse i det 
digitale rommet.

Merkelapp for å sikre inkludering
Løsningen tar for seg personas “Ane” 
som vi så i figur 1.1, og hennes behov 
for å bli kjent med kollegaer, samt å 
ha frihet til å tegne og drodle. Med 

Fig. 2.0  Figuren viser hi-fi 
prototypen og koblingene 
mellom de ulike sidene

I brukerreisen (figur 1.3) kunne vi se de 
to negative følelsene om å være flue 
på veggen og at det er vanskelig å stille 
spørsmål. I dette rommet er ingen fluer 
på veggen, da alle befinner seg i samme 
rom, og som nevnt fungerer chat-
funksjonen som en enkel måte å stille 
uformelle spørsmål.På neste side kan du 
se den siste versjonen av løsningen, og 
på side 45 kan du selv teste den.
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Test prototypen her:
shorturl.at/ezQX3
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Form
I valg av former har jeg valgt å ta 
utgangspunkt i sikerelen for et mykere 
uttrykk. Sirkelen har bevegelse i seg og 
kan uttrykke noe gjentagense, organisk 
og inkluderende (Grimsgaard, 2018. 
407). Inkludering er viktig for løsningen, 
da den skal by på kommunikasjon og 
samhandling med kollegaer. 

Farger
Fargene for løsningen er valgt med 
tanke på rom og ulikheter. Opplevelsen 
av ulikt lys i rom har påvirket valg av 
farger. Derfor har jeg lagt til en variasjon 
av fargene ved å legge mer hvitt i 
fargene slik at følelsen av dybde skal 
oppstå når man besøker rommene. 
Grunnen til at det er flere farger å velge 
mellom er for å skape gjennkjennbare 
rom slik at man intuitivt vet hvor man 
befinner seg og lett kan finne tilbake til 
samme rom.

Enhetlig formspråk
For å skape en helhet og lage et enhetlig 
formspråk er linjene rundt formene i 
samme tykkelse som typografien som 
er plassert innenfor formen. (fig.) Dette 
er gjort for at formene sammen med 
typografien skal oppleves som knapper. 
(Grimsgaard, 2018. 422). De indre 

proposjonene i knappene (fig.) er like 
både oppe og nede, og høyre og venstre 
for å skape en balanse og opplevelse av 
likevekt. (Grimsgaard, 2018. 427)

Fig. 2.2  Figuren viser 
avstanden på tekst og 
boks i knapp

Fig. 2.2  Figuren viser 
forholdet på tykkelse 
mellom tekst og linjen på 
utsiden av boksen
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Før

Hendelse

Berøringspunkter

Positive følelser

Emil

Ane

Negative følelser

Under Etter

Våkner og bestemmer seg eller 
forbereder seg for planlagt seg for 
arbeidsform

Deltar i møter Kommuniserer med kollegaer Tar pauser Lunsjpause Forlater arbeidet for dagenFår hjelp om det oppstår problemer 
eller spørsmål

07:00 08:15

Føler på 
autonomi 
når man kan 
bestemme 
selv

Føler seg 
produktiv og kan 
konsentrere seg 
om arbeidet uten 
forstyrrelser

Møter tilfeldige 
kollegaer i 
“kaffepausen”

Får tid til å ta 
vare på helsa og 
andre ting han 
føler er viktig

Frihet til å tegne, 
drodle og ha 
kjappe avsjekker

Bruker 
“kaffepausen” til 
å bli kjent med 
kollegaer Kan disponere 

pausene selv og 
sitte der han vil

Får rask 
feedback på 
prosjekter og 
spørsmål

Føler seg sett og 
at hun er en del 
av kulturen og 
organisasjonen

Kan 
kommunisere 
på lik linje 
med andre 
ansatte

Forlate arbeidet og 
arbeidsoppgavene 
på kontoret

Bruker 
Kaffepause til å 
si farvel og 
avslutte dagen

Før

Hendelse

Berøringspunkter

Positive følelser

Emil

Ane

Negative følelser

Under Etter

Våkner og bestemmer seg eller 
forbereder seg for planlagt seg for 
arbeidsform

Deltar i møter Kommuniserer med kollegaer Tar pauser Lunsjpause Forlater arbeidet for dagenFår hjelp om det oppstår problemer 
eller spørsmål

07:00 08:15

Føler på 
autonomi 
når man kan 
bestemme 
selv

Føler seg 
produktiv og kan 
konsentrere seg 
om arbeidet uten 
forstyrrelser

Møter tilfeldige 
kollegaer i 
“kaffepausen”

Får tid til å ta 
vare på helsa og 
andre ting han 
føler er viktig

Frihet til å tegne, 
drodle og ha 
kjappe avsjekker

Bruker 
“kaffepausen” til 
å bli kjent med 
kollegaer Kan disponere 

pausene selv og 
sitte der han vil

Får rask 
feedback på 
prosjekter og 
spørsmål

Føler seg sett og 
at hun er en del 
av kulturen og 
organisasjonen

Kan 
kommunisere 
på lik linje 
med andre 
ansatte

Forlate arbeidet og 
arbeidsoppgavene 
på kontoret

Bruker 
Kaffepause til å 
si farvel og 
avslutte dagen

Future-state brukerreise
For å vise hvordan brukerreisen blir 
med løsningen integrert har jeg 
justert brukerreisen i figur 1.3. I denne 
brukerreisen er smertepunktene 
vi tidligere har sett løftet opp av 
løsningen. I future-state brukerreisen 
ser vi ersonas “Emil“ og “Ane“ bruker 
“Kaffepausen“ for å kommunisere og 
interagere i løpet av arbeidsdagen. 
(Fig. 2.3) På denne måten kan de begge 
føle at de kan stille spørsmål og være 
inkludert i organisasjon og kultur. 
Future-state brukerreisen ligger også 
vedlagt (se vedlegg 5).

Fig. 2.3  Figuren viser 
future-state brukerreise 
med løsningen integrert
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Implementering
For å implementere og realisere 
“Kaffepausen“ har jeg laget definert en 
vei videre for løsningen med bruk av et 
veikart. Veikartet skal vise hvor vi er nå, 
hvor vi skal i fremtiden og hvilke tiltak 
og milepæler som må nås for å komme 
dit. Veien videre er satt i et tisperspektiv 
på to år, da det skal være sanntids-
interaksjon med 3D-figurer.

Milepælene er ulike mål man må 
gjennom før lansering av tjenesten
Punktlistene er handlinger som må 
gjøres for å nå de ulike målene. 
Suksesskriterier er hva de ansatte skal 
få ut av tjenesten.På neste side kan du 
se veikartet i sin helhet
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KORT SIKT

TID:     6MND          12MND           24MND
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MEDIUM SIKT LANG SIKT VISJON

Kaffepausen skal 
knytte sammen 
ansatte som er 
fysisk tilstede 
og de som er på 
hjemmekontor. 
Åpne for uformelle 
rom som skal 
senke terskelen 
for kommunikasjon 
blant ansatte som 
kommuniserer 
digitalt.

MILEPÆLER:

SUKSESSKRITERIER:

Integrere løsningen 
i populære 

kommunikasjonskanaler
som Teams og Slack

Sette opp 
løsningen

• Organisere server og 
hosting 

• Koding
• Integrere funksjoner

• Ansatte opplever at 
kommunikasjon føles 
uformelt

• Kan ta kontakt med alle 
ansatte på tvers av hvor 
man befinner seg

• Se på informasjons-
arkitektur

• Se på markedsstrategi
• Designe prototype

• Pilot
• Opplæring av ansatte 

som skal bruke løsningen

Sikre UU 
og UI

3D-animasjon 
av avatarer

Utvikle en 
designguide

Kaffepausen skal knytte sammen ansatte som er fysisk tilstede og de som er på hjemmekontor. Løsningen åpner for 
uformelle rom som passer perfekt til pauser og små spørsmål. Slik at usikkerheten og terskelen for kommunikasjon minskes. 
Nyansatte skal ha muligheten til å bli tatt i mot på lik linje som ved fysisk arbeid. For å implementere løsningen trenger vi et 
team med UX-designere, animatører, utviklere og grafiske designere. For å gjennomføre prosjektet bør vi gi opplæring til 
menneskene som skal bruke tjenesten, og sikre at de tekniske delene av løsningen fungerer som tenkt

• Sette opp  
løsningen 

• Sikre UU  
og UI 

• 3D-animasjon av avatarer 

• Utvikle en designguide 

• Integrere løsningen 
i populære 
kommunikasjonskanaler 
som Teams og Slack
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REFLEKSJON
Tanker rundt prosess og løsning
For å oppsumere har jeg gjort meg noen 
tanker rundt både prosess og løsning, 
underveis og i etterkant. 

Prosess
Med tiden jeg har hatt ser jeg at jeg 
kunne disponert noen flere dager på 
idé-fasen, og snevret inn noe i forstå-
fasen. Det kunne vært nyttig å la de 
to fasene gli mer over i hverandre slik 
at jeg kunne utforsket primær- og 
sekundærinnsikten mer på tvers av 
hverandre, da det kom mye ny innsikt 
gjennom intervjuer og workshops. 
Samt ville en sammenslåing av de to 
nevnte fasene gitt mulighet til mer tid 
i utviklings- og leveringsfasen. Da jeg 
satt i gang med problemstilling 0.2 
kunne det også vært hensiktsmessig å 
intervjue fler om den uformelle kontor-
dynamikken, for å få en dypere innsikt i 
forskjellene i den formelle og uformelle 
dynamikken.  Etter workshop tok jeg en 
debrief med en av deltakerne, som 
 gikk ut på at det kunne vært lurt å 
ta bilder underveis slik at jeg slapp 
etterarbeid med å dokumentere dette. 
Samt at jeg bare kunne tatt valg om å 
ta en pause halvveis i workshop, da det 
kan ha en ffekt på dynamikken blant 
deltakerne. 

Løsning
Løsningen “kaffepausen“ tar 
utgangspunkt i problemstillingen: 
“Hvordan kan vi fjerne usikkerheten og 
senke terskelen for kommunikasjon i 
digitale møter?“ Der løsningen er tenkt 
integrert i en eksisterende løsning 
som en mer uformell del. Jeg gikk 
gjennom funksjoner for løsningen og 
ser at dette er noe jeg kunne brukt 
mer tid på, da noen av funksjonene kan 
fungere helt optimalt i løsninger som 
eksisterer i dag. Det kunne vært nyttig 
å se mer på hvordan man kan gjøre 
løsningen mer uformell og leken. Mer 
testing av løsningen kunne kommet 
godt med for flere tilbakemeldinger fra 
en mer tverrfaglig gruppe designere. 
I etterkant har jeg flere tanker om 
hvordan funksjonene i løsningen også 
kan oppleves enda mer tilgjengelige 
med noen få justeringer, og at det burde 
vært mer bevegelighet i prototypen 
slik at man får følelsen av hvordan det 
skal fungere. Effekten av løsningen 
kan også oppleves forskjellig blant 

ansatte og er noe mer rettet mot den 
nyansatte. Avslutningsvis vil jeg påpeke 
at løsningen svarer på problemstillingen 
ved å tilby et mer uformelt rom for 
ansatte som møtes digitalt. Universell 
utforming av farger sjekket jeg til slutt 
og kan konkludere med at dette må 
justeres før løsningen lanseres. Samt 
sette opp et mer fullstendig veikart.
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Prosjektskisse 2  
Utdanning/studium: Bachelor i tjenestedesign 
Emne: Bacheloroppgave (BPP3100), våren 2022 
Emnebeskrivelse: https://www.kristiania.no/emnebeskrivelser/ 

Prosjektskissen del 1  
Del 1 bør være minst 800 ord. Skriv i de hvite feltene. Punktene i de grønne feltene 
er ment som hjelpespørsmål.  
 

 

Tema for prosjektet  
Skiv en setning eller to om temaet du skal skrive om i del 2: hvorfor er det relevant? 

Jeg har valgt å skrive om digitalisering og menneskeorientert design. Der vil jeg fokusere på hvordan 
ansatte innenfor fagområder som tar for seg menneskeorientert design opplever samfunnsendringene 
rundt digitalisering og teknologi.  
 
Det finnes flere avhandlinger om problematiske aspekter ved digital samskaping, og tall fra Visma viser 
også at innenfor bransjen der de menneskeorienterte designere befinner seg er det kun 64% 
digitaliseringsgrad. Helse- og sosialtjenester er med 32% over. Christensen skriver i Stami om hvordan 
teknostress og telepress påvirker ansatte, Microsoft har undersøkt hvordan de ansatte jobber med 
hybridarbeid og finner at noen prosesser bør gjennomføres fysisk. Gowen og Magee et.al underbygger 
dette i sine tekster om hvordan fjernarbeidet påvirker kreative samskapingsmetoder.  
 
Det er mye enighet om at pandemien skapte sjokkendringer. Har dette gjort noe med implementering 
og tilpasning av metodene til de menneskeorienterte designerne? Stornetta og Hollan mener at vi lager 
løsninger som fungerer mer som krykker enn sko. Toumi presenterer forslag på løsninger til hvordan vi 
kan tilnærme oss den fysiske samskapingen på andre måter. 

Problemstilling og avgrensning  
• På nåværende punkt i prosessen, hva er problemstillingen?  
• Hvordan skal du besvare denne?  

Min tentative problemstilling er følgende: «Hvordan påvirkes menneskeorienterte designere av digital 
samskaping?»   
 
For å svare på dette vil jeg utføre en tjenestedesignprosess, med utgangspunkt i designsløyfa. Der jeg 
vil sette opp en prosjektgruppe som skal være deltagende i alle fasene. 
 
Jeg vil i første omgang lage en intervjuguide som skal gjennomføres med 7 informanter innenfor 
menneskeorienterte design for å danne meg en forståelse av hvordan de ulike prosessene oppleves i 
dag.  
 
Menneskeorienterte designere avgrenses til tjenestedesignere og interaksjonsdesignere. Digitalisering 
vil handle om fjernarbeid, digitale verktøy, digital kommunikasjon 
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Tentativ designprosess/undersøkelsesprosess med milepæler og tidsfrister 
• Hvordan planlegger du designprosessen  
• Hvilke metoder planlegger tenker du å bruke i designprosessen? 
• Milepæler og tidsfrister 
• Fremdriftsplan vil kanskje måtte justeres underveis etter avtale med veileder) 

Jeg skal undersøke problemstillingen min ved hjelp av prosessmodellen designsløyfa, hvilket er delt inn 
i seks faser.   
 
Forberede (16. feb – 1. mars) 
I forberedelsesfasen vil jeg samle inn sekundærinnsikt, utforme en intervjuguide og et gant-skjema slik 
at jeg får en oversikt over tidsfrister og innhold i de ulike fasene.  
 
Forstå (2. mars – 17. mars) 
I denne fasen vil jeg utføre syv dybdeintervjuer, skisse opp en brukerreise, samt kode all research slik 
at jeg kan lage en «research-vegg» for å tydeligere se helheten av materialet. Jeg vil også utføre en 
jobs to be done med prosjektgruppen basert på innsikt og sette opp nøkkelfunn som kan presenteres. 
 
Definere (18. mars – 31. mars) 
Her vil jeg ferdigstille nåværende brukerreise og i fellesskap med prosjektgruppen skisse ut en fremtids-
brukerreise.  
Idéutvikle (1. april – 8. april) 
Utføre en how-might-we (evt. 10+10 eller round robin), ferdigstille fremtidsbrukerreisen og utføre en 
avstemning over idéene som er kommet frem.  
 
Prototype (9. april – 30. april) 
Med utgangspunkt i hvilken løsning som blir stemt frem i idéutviklingsfasen vil jeg lage en fysisk eller 
digital prototype som svarer til løsningen. 
 
Teste (1. mai – 16. mai):  
Jeg ønsker å teste på alle innad i prosjektgruppen, samt andre menneskeorienterte designere. Lage en 
oversikt over justeringer og eventuelle tiltak som kommer frem under observasjon. Samt justere og 
teste på nytt, frem til prosjektgruppen ikke finner flere justeringer.  
 

Kommentarer/forbehold  

Fremdriftsplan har forbehold om at mine tolv informanter er deltagende under hele prosessen 
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Prosjektskissen del 2 
Del 2 er en rapport basert på sekundærinnsikt rundt det valgte temaet ditt. Den skal 
være 1000-1500 ord, og presentere f.eks. hva er viktig innenfor dette temaet, 
hvordan blir det diskutert i samfunnet i dag, hva sier faglitteratur om temaet? Dette er 
utgangspunkt for videre designarbeid og teksten inkluderes i bacheloroppgaven.   
 
Teksten kan struktureres med underoverskrifter og skal inneholde litteraturliste i 
Chicago B eller APA. 
 
 
 
 
16. februar 2022 
Digitalisering, menneskeorientert design, samskaping, tvungen teknologi og 
endring 
 
 
Digitalisering 
 
I Vismas Digitale Index for 2021 ligger digitaliseringsgraden av norske 
bedrifter på 68%. (Visma 2021) De skriver at digitalisert arbeid har vært en 
forutsetning for de fleste bedrifter under pandemien, og at bedrifter som 
utvikler fremtidsrettede strategier og raskt responderer til endringer i 
samfunnet med tekniske løsninger får et konkurransefortrinn. 
 
Digitalisering kan ifølge litteraturen deles opp i de fire begrepene digitisering, 
digitalisering, digital innovasjon og digital transformasjon. (Heggernes 2020, 
47) Digitisering bruker vi når vi gjør noe analogt om til noe digitalt. (Heggernes 
2020, 48) som for eksempel; når vi tegner noe for hånd og scanner det inn til 
en datamaskin for å få en digital fil. Digitalisering er når et sosialt system 
endres ved at flere deler av systemet blir overtatt av tekniske systemer. 
(Heggernes 2020, 48) Dette kan man for eksempel se i bussbilletter, der 
billettene har gått fra klippekort til scanning av digitale billetter. Samt i 
reiseforslagene som er basert på GPS-signalet fra telefonen. Digital 
innovasjon er prosessen med å kombinere digital teknologi på nye måter eller 
med fysiske produkter, for å utvikle et nytt produkt eller tjeneste som skaper 
verdi for informanter, skriver Heggernes (Heggernes 2020, 49) Og han 
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omtaler digital transformasjon som en transformasjon av en virksomhet eller 
bransje som endres og er et resultat av flere digitale innovasjoner og 
digitalisering skjer over tid. (Heggernes 2020, 49) 
 
Belleghem skrev i 2015 at vi i fremtiden vil utvikle oss inn i en hybrid modell et 
sted mellom menneske og maskin. (Belleghem 2015) I 2021 ble det publisert 
utallige artikler om hybrid arbeid som en løsning under Covid-19. 
Hjemmekontoret ble et tiltak under Covid-19 som startet i Norge den 12.mars 
2020 og mange ansatte har vært nødt til å ta i bruk digitale verktøy for å 
kunne kommunisere og samhandle. NHO anslår at omtrent 40% kan utføre 
arbeidet sitt hjemmefra. (NHO 2021) 
 
 
Menneskeorientert design 
 
Ifølge en rapport er menneskeorientert design følgende: 
 

«Menneskeorientert design: Paraplybegrep som brukes om en 
tilnærming til design og designprosess basert pa ̊ forsta ̊else av brukere, 
oppgaver og omgivelser, involvering av brukere, brukersentrerte evalueringer, 
iterasjoner, en holistisk tilnærming til brukeropplevelse, og tverrfaglig 
samarbeid.» (Keitsch, et al. 2013) 
 
Det finnes en rekke fagområder som jobber med brukeropplevelser. 
Brukeropplevelse i seg selv defineres som et paraplybegrep. (Nordbø 2017, 
22) Blant dem har vi interaksjonsdesign, tjenestedesign, visuell design, 
strategi, utvikling, innhold, webanalyse og informasjonsarkitektur. Det disse 
fagområdene har til felles er at de samarbeider for å designe den riktige 
brukeropplevelsen. (Nordbø 2017, 23) 
 
Ideo skriver at en menneskeorientert designer tror på at alle utfordringer kan 
løses, og at de som har utfordringene holder nøkkelen til løsningen. 
Menneskeorienterte designere lager løsninger som er forankret i 
menneskelige behov. (Ideo, 2015. 9)  
 
Samskaping 
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Samskaping skjer i alle deler av en prosess der man samarbeider om 
løsningen, det seg være intervju om hvordan nåværende tjeneste oppleves, 
eller testing av designløsninger. Samskapt innsikt genereres gjennom hele 
prosessen (Hvidsten, Rai, et al. 2021, 63) Som Ideo skriver er det de med 
utfordringene som holder nøkkelen til løsningen, og gjennom å samskape 
sikrer de menneskeorienterte designere at løsningen nettopp er forankret i 
menneskelige behov.  
 
 
Tvungen teknologi og endring 
 
Christensen skriver at noe av det aller viktigste for å oppnå en positiv effekt, 
er at arbeidstaker får beholde eller styrket opplevelsen av å ha kontroll over 
egen arbeidssituasjonen (autonomi). (Christensen 2021) Pandemien kan ha 
svekket denne autonomien, og kan ha ført til at digitalisering av ulike deler i 
en menneskeorientert prosess ikke oppleves fullt så positivt. Christensen 
skriver videre om teknostress, som kan ha belastning på de ansatte, og at 
telepress handler om at grensene mellom jobb og fritid blir mer diffuse. 
(Christensen 2021) Videre skriver Christensen at den samme teknologiske 
endringen kan få både positive og negative effekter, avhengig av hvilken måte 
teknologien innføres på. Man kan derfor spørre seg om det finnes andre 
måter å implementere og tilpasse teknologien i en bedrift, og om strategi og 
endringene i samfunnet er blitt ivaretatt.  
 
 
Visma nevner at pandemien både har utfordret, men også åpnet opp for nye 
muligheter via teknologien. (Visma 2021) Vi kan likevel se i annen litteratur at 
det er flere utfordringer knyttet til arbeid og teknologi under pandemien. 
Design er i seg selv en kompleks aktivitet. (Toumi, Girandola og Bonnardel 
2021) Komplekse systemer og fysiske prototyper er en stor del av 
menneskeorientert design, der man skal vise helheten av hvordan tjeneste 
eller produkt oppleves. Stornetta og Hollan skriver i sin avhandling at rikheten 
og variasjonen faller bort ved telekommunikasjon, og er 
telekommunikasjonens største problem. De nevner at en løsning er å utvikle 
verktøy som foretrekkes ovenfor det fysiske. De setter også spørsmål rundt 
telekommunikasjon, og om vi egentlig lager krykker istedenfor sko. (Hollan og 
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Stornetta 1992) Magee skriver at tilbakemeldinger kan falle bort ved digitale 
skisser og prototyper. (Magee, et al. 2021) Videre skriver Gowen at også 
brukertesting ved fysiske prototyper er utfordrende, da man ikke kan se den 
første reaksjonen når prototypen ankommer, og at dette gir mennesket tid til å 
danne seg en mening uten at vi får tilgang på tilbakemeldinger eller 
observasjon før de har dannet seg en mening. (Gowen 2021) Dette viser at 
arbeidet i og for seg fungerer, men at visse deler av prosesser som er nyttige 
for arbeidet, kan falle bort ved digitalisering av arbeid som krever fysisk 
tilstedeværelse. 
 
Microsoft skriver i sin rapport at samskaping og kunnskapsdeling påvirkes av 
kommunikasjonsmodellen de ansatte bruker til å samskape og at med teori 
som grunnlag vil fysiske møter egne seg best for å kommunisere kompleks 
informasjon og idéer. (Yang, et al. 2022). En virtuell verden er ifølge Toumi et 
al. et rikt verktøy som kan simulere fysiske møter. (Toumi, Girandola og 
Bonnardel 2021) Toumi et al. Nevner også kommunikasjon i gruppe kan ha 
negative innvirkninger på den individuelle idégenerering, og at man heller kan 
sosialt ønsket respons i sosiale situasjoner. Videre nevner de at det finnes 
mange ulike verktøy, blant dem digital idémyldring, dynamiske personas. Det 
legges til at digital idémyldring kan føre til flere idéer da man har lettere 
tilgang på materialet man trenger for å skrive ned idéene, og at også 
dynamiske personas kan være med på å øke empati og øke kvaliteten på 
samarbeidet.  
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INTERVJUGUIDE – digitalisering av menneskeorientert arbeid 

1 
Hvilket felt jobber du innenfor og hva er 

bakgrunnen din? 
 

2 Hvordan ser din arbeidshverdag ut nå?  

3 

Hvilke digitale kommunikasjonsformer 

bruker du? 

Hvilke digitale plattformer bruker du? 

 

4 
Foretrekker du fysiske- eller digitale 

produkter/tjenester? 
 

5 Hvordan foregår workshops nå?  

6 
Har du en opplevelse der digitalisering 

påvirket arbeidet i et prosjekt? 
 

7 

Hvordan har digitaliseringen påvirket 

arbeidet ditt i ulike deler av prosesser 

og/eller metoder?  

 

8 

Har du et eksempel der det kunne 

lønnet seg å gjøre noe fysisk 

istedenfor digitalt? 

 

9 
Hvordan er samarbeidet og 

kommunikasjonen med dine kollegaer? 
 



10 
Hvordan er meg- og oss-mentaliteten i 

organisasjonen? Har den endret seg? 
 

11 
Hvordan er samarbeidet og 

kommunikasjonen med dine kunder? 
 

12 
Hva tenker du om selvstendighet i 

arbeidet ditt? 
 

13 
Hva tenker du om din og dine kollegers 

digitale kompetanse? 
 

14 
Hvordan opplever du den sosiale 

tilhørigheten? 
 

15 

Kan du gi et eksempel der samarbeidet 

ble endret som følge av bruk av digitale 

plattformer/kommunikasjonsformer/ny 

teknologi? 

 

16 

Har du et konkret eksempel på en 

opplevelse preget av digitalisering i 

arbeidet ditt? 

 

17 

Hvordan opplever du 

arbeidsverktøyene dine? (Føler du at 

du har fått tilstrekkelig innføring i 

arbeidsverktøy?) 

 



18 
Hva mener du skal til for å oppnå best 

mulig arbeidsflyt? 
 

19 
Er det noe du føler du har større behov 

for nå enn før? 
.  

20 
Hva tenker du om digitalisering av 

menneskeorientert arbeid i fremtiden? 
 

21 
Er det noen andre tanker du ønsker å 

dele før vi avslutter? 
 

22 

Er det noen andre du mener jeg jeg bør 

kontakte for å snakke om dette 

temaet? 

 

 



OBSERVASJONSGUIDE – digitalisering av menneskeorientert arbeid 

Formål: Interagere med kollegaer. Minske 

usikkerhet og skape trygghet. Åpne for 

spørsmål og kommunikasjon/kontakt på 

tvers av hvor arbeidet ansatte befinner seg. 

Senkes terskelen for å ta spontane pauser 

og å stille spørsmål 

Jeg ønsker å få se om prototype 1 endrer 

dynamikken mellom de ansatte som 

benytter seg av fjernarbeid og hybridarbeid.  

 

1 Hvordan opplever du funksjonene?  

2 
Hvordan opplever du dynamikken i 

gruppen? 
 

3 
Hva savner du?/Liker du med denne 

prototypen? 
 

Hendelser Refleksjon 

Beskrivelse av aktivitet  

Best practice   

Utfordringer  

  

 



Før

Hendelse

Berøringspunkter

Positive følelser

Emil

Ane

Negative følelser

Våkner og bestemmer seg eller 
forbereder seg for planlagt seg for 
arbeidsform

07:00 08:15

Føler på 
autonomi 
når man kan 
bestemme 
selv

Vedlegg 4: Brukerreise



Under

Deltar i møter Kommuniserer med kollegaer

08:15

Føler seg sett og 
at hun er en del 
av kulturen og 
organisasjonen

Føler seg 
produktiv og kan 
konsentrere seg 
om arbeidet uten 
forstyrrelser

Får rask 
feedback på 
prosjekter og 
spørsmål

Føler seg 
også som en 
flue på 
veggen



Under

Tar pauser LunsjpauseFår hjelp om det oppstår problemer 
eller spørsmål

Tilfeldige pauser 
med andre 
kollegaer hun 
ellers ikke 
snakker med kan 
føre til ny input

Får tid til å ta 
vare på helsa og 
andre ting han 
føler er viktig

Frihet til å tegne, 
drodle og ha 
kjappe avsjekker

Blir kjent med 
kollegaer gjennom 
samtaler som ikke 
handler om 
arbeidet

Bruker lang tid 
på å stille 
spørsmål, og 
prøver å finne 
en løsning selv 



Etter

Forlater arbeidet for dagen

Kan disponere 
pausene selv og 
sitte der han vil

Forlate arbeidet og 
arbeidsoppgavene 
på kontorey

Ingen ordentlig 
slutt på 
arbeidsdagen. 
Skiller ikke mye 
mellom privatliv 
og arbeid



Før

Hendelse

Berøringspunkter

Positive følelser

Emil

Ane

Negative følelser

Våkner og bestemmer seg eller 
forbereder seg for planlagt seg for 
arbeidsform

07:00 08:15

Føler på 
autonomi 
når man kan 
bestemme 
selv

Vedlegg 4: Future-state brukerreise



Under

Deltar i møter Kommuniserer med kollegaer

Føler seg 
produktiv og kan 
konsentrere seg 
om arbeidet uten 
forstyrrelser

Får rask 
feedback på 
prosjekter og 
spørsmål

Føler seg sett og 
at hun er en del 
av kulturen og 
organisasjonen

Kan 
kommunisere 
på lik linje 
med andre 
ansatte



Under

Tar pauser LunsjpauseFår hjelp om det oppstår problemer 
eller spørsmål

Møter tilfeldige 
kollegaer i 
“kaffepausen”

Får tid til å ta 
vare på helsa og 
andre ting han 
føler er viktig

Frihet til å tegne, 
drodle og ha 
kjappe avsjekker

Bruker 
“kaffepausen” til 
å bli kjent med 
kollegaer



Etter

Forlater arbeidet for dagen

Kan disponere 
pausene selv og 
sitte der han vil

Forlate arbeidet og 
arbeidsoppgavene 
på kontoret

Bruker 
Kaffepause til å 
si farvel og 
avslutte dagen




