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Oversikt

Behov Løsning Test

1. 2. 3.
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Behov - Løsning - Test
BLT-metoden er et forståelig, enkelt og intuitivt rammeverk for en 

innovasjonsprosess, som har en lav brukerterskel. Vi vil involvere flest 

mulig medarbeidere i innovasjonsarbeidet, og har satt sammen en 

verktøykasse med verktøy som er enkle å ta i bruk.

Verktøyene kan brukes sammen, i den rekkefølgen vi foreslår, for å skape 

en sammenhengende innovasjonsprosess, eller de kan brukes uavhengig 

av hverandre. I realiteten kan et prosjekt hoppe frem og tilbake mellom de 

ulike fasene, og mange av verktøyene kan være nyttige å bruke i andre 

faser enn slik de er presentert.

Vi foreslår også hvilke verktøy man kan og burde bruke individuelt, og 

hvilke det er nyttig å bruke sammen brukere og interessenter. Du må ikke 

gjennomføre prosessen akkurat slik vi har lagt den opp, men det er viktig å 

legge til rette for både individuelt og gruppearbeid gjennom alle fasene av 

prosjektet.

• Systemkart

• Gjestebud

• Intervju

• Behovsverksted

• 5 Why’s

• Aktørkart

• Problem-
konstruksjon

• Løsningsverksted

• Hvordan kan vi...

• Idégenerering

• Round Robin

• Hjernedump

• Thirty Five

• Videreutvikling

• Presentasjon -

Løsning

• Hva-hvordan–hvorfor?
• Protyping

• Feedback guide

• Teste antakelser

• Teste verdiskaping

• Evaluering

Test
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Behov



Behov
Med brukeren i fokus



Systemkart
Lorem Ipsum1. 
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Intro til System-kart
Systemtenkning bygger på en forståelse av at organisasjoner, tjenester, bedrifter og mennesker alle befinner seg i et 

komplekst samfunn. For å forstå hvordan et problem og eventuelle løsninger påvirkes av de ulike delene i 

økosystemet kan man bruke ulike verktøy for å tegne opp og tydeliggjøre koblingene mellom de ulike bestanddelene 

i økosystemet. Slike verktøy kalles «systemkart». Ved å tegne opp økosystemet på denne måten blir det også 

tydeligere hvordan en tenkt løsning virker inn på en helhet, heller enn en isolert organisasjon eller bruker.

Metoden vi introduserer her kalles cluster-kart, eller hjernedump-kart, og tar utgangspunkt i området eller 

problemstillingen du vil utforske. Kartet ligner et tankekart, men bygges opp annerledes. 

Når vi lager et hjernedump-kart skriver vi temaet eller problemstillingen vi  utforsker midt på et  ark.  Deretter 

skriver vi ned alle konnotasjonene og tankene som kommer opp rundt tema/problemstilling/system. Du kan i teorien 

bruke hva som helst som utgangspunkt, og alt som faller deg inn gjennom prosessen kan skrives ned på arket. 

Kartet kan hjelpe oss å se sammenhenger, og finne ut hvilke deler av et system vi mangler  kunnskap om – eller hvilke  

sammenhenger vi ønsker å utforske videre.

1. Behov  /  Systemkart
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Intro til System-kart
Systemtenkning bygger på en forståelse av at organisasjoner, tjenester, bedrifter og mennesker alle befinner seg i et 

komplekst samfunn. For å forstå hvordan et problem og eventuelle løsninger påvirkes av de ulike delene i 

økosystemet kan man bruke ulike verktøy for å tegne opp og tydeliggjøre koblingene mellom de ulike bestanddelene 

i økosystemet. Slike verktøy kalles «systemkart». Ved å tegne opp økosystemet på denne måten blir det også 

tydeligere hvordan en tenkt løsning virker inn på en helhet, heller enn en isolert organisasjon eller bruker.

Metoden vi introduserer her kalles cluster-kart, eller hjernedump-kart, og tar utgangspunkt i området eller 

problemstillingen du vil utforske. Kartet ligner et tankekart, men bygges opp annerledes. 

Når vi lager et hjernedump-kart skriver vi temaet eller problemstillingen vi  utforsker midt på et  ark.  Deretter 

skriver vi ned alle konnotasjonene og tankene som kommer opp rundt tema/problemstilling/system. Du kan i teorien 

bruke hva som helst som utgangspunkt, og alt som faller deg inn gjennom prosessen kan skrives ned på arket. 

Kartet kan hjelpe oss å se sammenhenger, og finne ut hvilke deler av et system vi mangler  kunnskap om – eller hvilke  

sammenhenger vi ønsker å utforske videre.

1. Behov  /  Systemkart

Har du allerede en god idé? 
Bruk systemkartet til å finne 
ut hvordan den påvirkes av 
de ulike delene av systemet.  
Kanskje dukker det opp 
koblinger du ikke har sett 
tidligere? 

Plasser  da ideen din i midten 
av arket, og  gjennomfør 
øvelsen som beskrevet på 
neste side, sammen med 
flere eller  alene. 
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Systemkart
Skriv tema eller problemstilling* midt på et stort ark. Dette kan f.eks være «utenforskap», «hjemmebaserte 

tjenester», «frivillighet» eller «barn og helse»

Skriv inn alt du kommer på som er relevant for temaet – ingenting er feil i denne fasen, siden alt er del av 

systemet du utforsker. 

Når arket er fylt av «noder» (f.eks. ideer, aktører, steder) begynner du å koble disse sammen med streker. Bruk 

gjerne flere penner med forskjellige farger, for å symbolisere ulike ting (makt, kommunen, frivillighet, etc). 

Arket skal være rotete og kaotisk – det er også systemet du utforsker! 

Identifiser interessante eller viktige sammenhenger. Prøv å komme frem til tre nye innsikter basert på det du nå 

har på arket. 

1. Behov  /  Systemkart

1.

2.

3.

4.

5.
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Systemkart: refleksjon
Hvor ville du plassere deg selv, eller din avdeling, i 

kartet? 

Hva er fellesnevnere ved elementene som har 

kommet med? 

Hvordan tror du kartet ville sett ut dersom en 

person med et annet utgangspunkt enn deg 

hadde tegnet det? 

1. Behov  /  Systemkart

Tema

1.

2.

3.



Gjestebud

Kommune

Næring
Gruppe 1

Ungdom
Gruppe 2

Eldre
Gruppe 3

2. 
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Introduksjon til gjestebud

Gjestebud er et verktøy som engasjerer mennesker i lokalsamfunnet til å innhente innsikt om en gitt 
problemstilling eller tema. Gjennom gjestebud kan man engasjere deler av befolkningen som ellers 

ikke gir innspill i kommunale prosesser. Metoden kan brukes både i planarbeid og i tjenesteutvikling, 
og er brukt inn mot ulike interessentgrupper. Riktig organisert bruker man lite ressurser, men kan få 

nye og svært nyttige tilbakemeldinger. 

Gjestebud-verten (innbygger) inviterer mennesker fra sitt nettverk hjem til seg for å diskutere et 
tema og gir tilbakemeldinger til kommunen. Se figur på forsiden. Dette kan gjøres svært uformelt 

gjennom å ta en prat i for- og etterkant, eller man kan sikre tydeligere tilbakemeldinger gjennom å 
utarbeide tydelige prosessforslag og tilbakemeldingsskjemaer. 

1. Behov  /  Gjestebud
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Planlegg gjestebud

Definer målet med gjestebudene

Hva ønsker dere innsikt i? Lag tydelige problemdefineringer og inkluder gjerne mulige målgrupper i dette arbeidet.

Målgrupper

Tenk gjennom hvem som kan gi dere innsikt i problemstillingene? Er det flere målgrupper som er berørt? Er det noen 
målgrupper dere vet dere sjelden når?  Er det noen dere er særlig interessert i å få tilbakemeldinger fra?

Finn gjestebudverter

Det kan være lurt å sikre spredning i de ulike målgruppene, for å sikre representasjon. For å få tips til mennesker som kunne
tenke seg å være vert kan det være lurt å ta kontakt med noen som jobber med målgruppen, eller noen i den. Dere kan også 
søke etter verter på ulike måter, også gjennom uformelle nettverk i kommunen eller organisasjoner, via sosiale medier, eller 
oppslagstavler. Om målgruppen er vanskelig å nå, kan dere engasjere noen utenfor målgruppen til å fungere som 
gjestebudvert. 

1. Behov  /  Gjestebud

1.

2.

3.
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Gjennomfør gjestebud
Informasjon til verter

Lag et informasjonsskriv til vertene. Dette bør inneholde en beskrivelse av temaet og/eller problemstilling dere ønsker innspill til. Husk 

å tilpasse beskrivelsen til målgruppen, og lag forslag til ulike spørsmål som kan holde prosessen i gang. Gå gjennom dette med vertene i 

forkant så de kan gi sine innspill på deres forslag.

Gjennomføring av gjestebud

Det er viktig å sørge for at alle verter vet at de selv står fritt til å gjennomføre gjestebudet slik de ønsker. Anbefal maksimum 8 gjester. 

Tilbakemelding og evaluering

La verten og deres gjester velge formatet for tilbakemelding selv – bilder, innlevering av notater eller lignende. Vi anbefaler å ta en prat 

med gjestebudverten for å få tilbakemeldinger i etterkant. Bruker dere gjestebud i planarbeid kan gruppen fra gjestebudet også velge å 

levere en egen høringsuttalelse. Be gjerne om tilbakemeldinger både på problemstillingen og på gjestebud som metode.

1. Behov  /  Gjestebud

1.

2.

3.



3. Intervjuer
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Intro til intervjuer
• Å gjennomføre intervjuer er ofte den enkleste og beste måten å få ny innsikt i hvordan 

mennesker opplever en tjeneste eller problemstilling. Det er et godt verktøy for å skaffe 
seg den første kvalitative innsikten i det som er 
hovedtemaene/utfordringene/mulighetsrommene. 

• Intervjuer kan bidra til å få retning eller å forstå hvor fokuset bør ligge, men kan også bli 
brukt for å gå i dybden og stille mer spesifikke spørsmål for eksempel før eller etter en 
spørreundersøkelse.

• Start med å intervjue de som er direkte påvirket av problemstillingen dere undersøker. 
Jobber dere med å videreutvikle kommunens tjenester? Snakk først med de som bruker 
tjenesten, deretter med de som jobber med å levere tjenesten. Diskuter gjerne 
intervjuguide i et arbeidsmøte for å få ulike perspektiv og tilnærminger til 
problemstillingen. Kan flere aktører involveres i det arbeidet?

1. Behov  /  Intervju
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Tips og triks for et godt intervju
Dette er ikke forskning. Det viktigste er at både du og den som blir intervjuet får en god opplevelse. I de fleste prosjektene i
Øvre Eiker er målet å få en overordnet innsikt. Ta derfor også overordne notater og ikke lås deg for mye i detaljene. Sett av tid 
etter intervjuet til å gå over dine egne notater.

Se an situasjonen og hvem du snakker med. Noen ganger holder en uformell samtale, men samler du inn brukerinnsikt kan det 
være viktigere å fange mer av det som blir sagt. Da kan det være nyttig å allier deg med en kollega, og gjøre intervjuer sammen.
Da kan en person ta notater, mens den andre leder samtalen. 

Du kan bruke intervjuer i ulike deler av prosjektet – fra veldig åpne intervjuer innledningsvis til spissere intervjuer mot 
slutten. Tenk på når du gjør hva – slik at du får et godt prosjektdesign.  

Det kan være vanskelig å finne deltagere og det kan kreve mye tid, spesielt om du går ut med ambisjoner om å gjøre «alt 
riktig». Ta kun opptak og transkriber når det er svært viktig for prosjektet – men noter deg  alltid noen sitater i etterkant 
av et intervju. Disse sitatene hjelper deg til å huske menneskene du har snakket med gjennom prosjektet. 

Ikke generaliser basert på enkeltintervjuer, men se etter mønster og se på dette som indikasjoner. Kombinasjonen av 
ulike innsamlingsmetoder er det som gir deg de beste svarene. 

Husk å være en god vert under intervjuet. Sørg for at den du intervjuer føler seg komfortabel og at du har et vennlig 
kroppsspråk. Det er viktig å sørge for at intervjuobjektene kan forbli anonyme gjennom prosessen.  

1. Behov  /  Intervju

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Dramaturgien
i et intervju

1. Behov  /  Intervju

Forberedelse

Introduser 
prosjektet og 

deg selv

Kontak_
tetablering

Frembring 
historier/ Fri 

forklaring

Utforsok 
refleksjoner 
og følelser

Still 
spørsmål

Takk og avslutt

*Tilpasset fra Stanford d.school: http://dschool-old.stanford.edu/wp-

content/themes/dschool/method-cards/interview-for-empathy.pdf

http://dschool-old.stanford.edu/wp-content/themes/dschool/method-cards/interview-for-empathy.pdf
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Dramaturgien i et intervju
Forberedelser: Les deg opp på saken i forkant, og lag en intervjuguide med sentrale spørsmål. Forbered det fysiske 
rommet, sett gjerne fram vann el. Forbered deg på å være mentalt tilstede gjennom intervjuet. 

Introduser deg selv og prosjektet: Legg vekt på hvorfor du har invitert akkurat denne personen til et intervju. Del gjerne 
litt om hvordan dere har jobbet i prosjektet så langt, og hva dere ønsker å oppnå. 

Kontaktetablering: Vis at du tar personen på alvor, og med respekt. Forsøk å skape genuin kontakt; vær interessert, 
lyttende og nysgjerrig. Har dere kanskje noe annet en temaet for intervjuet til felles? 

Frembring historier: La personen selv fortelle om sine erfaringer med tjenesten/problemet/systemet du utforsker. Still 
gjerne oppfølgingsspørsmål, men ikke vær redd for stillhet. Pauser underveis kan skape et rom for refleksjon, og avsløre 
dypere forståelse. 

Utforsk refleksjoner og følelser: Det er gjerne lettere for oss å dele våre meninger og konkrete opplevelser med andre. I 
intervjuet har du en mulighet til å gå enda dypere ved å stille spørsmål om hvorfor folk har sagt eller gjort som de gjør, og 
hvilke ønsker, drømmer, frykter og andre tanker og følelser som ligger under. 

Still spørsmål: Etter å ha utforsket temaet med en mer ustrukturert tilnærming kan det også være nyttig å stille 
konkrete spørsmål, og still gjerne de samme spørsmålene til alle du intervjuer om temaet. 

Takk og avslutt: Vær takknemlig for at de har satt av tid til å prate med deg, og at de har delt av sin erfaring.

1. Behov  /  Intervju

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Hvordan lage en intervjuguide
Vær tydelig på hvilke problemstillinger og områder du vil utforske gjennom intervjuet.

Formuler tydelige spørsmål, men unngå ja/nei spørsmålsstillinger eller ledende spørsmål. 

Unngå formuleringer som «vanligvis ...» og still heller spørsmål om konkrete hendelser som 

«Sist gang du ...». 

Formuler spørsmål basert på hva du vet og lurer på, men unngå å bekrefte dine egne 

antakelser. Målet er å berike din forståelse – ikke bekrefte. 

Bruk  gjerne spørsmål skrevet ut i forkant, men still oppfølgingsspørsmål gjennom intervjuet, 

og still spørsmål om hvorfor personen sier eller gjør som de gjør, eller grav dypere i hva de føler 

om en opplevelse eller situasjon de beskriver.  

1. Behov  /  Intervju

1.

2.

3.

4.
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Dramaturgien
i et intervju

1. Behov  /  Intervju

Forberedelse

Introduser 
prosjektet 
og deg selv

Kontak_
tetablering

Frembring 
historier/ Fri 

forklaring

Utforsok 
refleksjoner 
og følelser

Still 
spørsmål

Takk og 
avslutt

Få tilbakemelding på en 
prototype, få innspill på 
problemforståelsen, 
eller diskuter ideer som 
har kommet opp i et 
verksted. 

Husk at du kan bruke 
intervjuer gjennom  hele 
innovasjonsprosessen!



4. 

Arbeidsverksted
- Behov
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Intro til behovsverksted
Kan brukes i ulike faser av prosjektet. Helt i starten for å få en oversikt, til problemkonstruksjon, for å få innspill 

på innsikt hittil eller definere videre retning. Det kan gjennomføres i prosjektgruppen, med målgruppen for 

prosjektet eller med mange ulike aktører. Regien kan være svært stram og strukturert, eller den kan være noe 

løsere. Trygghet til prosessleder og målet for økten vil definere dette.  

Innsiktsverksted er et godt verktøy for å skaffe seg kvalitativ innsikt i en eller flere målgruppers perspektiv og 

erfaring. Et innsiktsverksted fasiliterer dybdediskusjoner på en målrettet og systematisk måte.  De valgte 

temaene kan være basert på innsikt fra f.eks intervjuer, spørreundersøkelser eller hypoteser man har. 

Det er viktig å formidle formålet for innsiktsverkstedet til deltagerne og å legge til rette for at dette blir en 

engasjerende og positiv opplevelse for deltakerne. Man kan be deltakerne om å diskutere ideer og forslag* når 

det gjelder mulige løsninger på utfordringene som har blitt presentert. Dette kan hjelpe deg å avslutte 

innsiktsverkstedet på en løsningsorientert og positiv måte. 

1. Behov  /  Arbeidsverksted Behov
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Sjekkliste for gjennomføring
Prosjektnavn:

Aktivitet Eks. workshop / møte /fagsamling

Formål og tema
Hvorfor? Hvor er man i prosjektet? 
Hva er de viktigste temaene? 

Forventet resultat
Hva skal dere sitte igjen med etter økten?

Deltakere Hvem inviteres? Spesielle hensyn? 

Rammer Tid od rom?

Introduksjonsfasen
Hva må deltakerne få av informasjon? 
Hvordan sikre rett forståelse og engasjement? 
Hvilke verktøy/metoder vil du bruke? 

Undersøkelsesfasen
Hvilke verktøy skal dere bruke? 
Individuelt – gruppe – plenum? 
Hvordan skal dere jobbe med innholdet?

Lukkefasen
Hvordan skal resultatet overleves prosjektet? 
Presentasjoner, skriftliggjøring? 
Presentere videre prosess? 

1. Behov  /  Arbeidsverksted Behov
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Tips for en god prosess
Hvem skal inviteres? Inviter mennesker du mener kan berike din egen forståelse av problemet eller området dere 

utforsker. Dette kan være kolleger, frivillige, brukere av ulike kommunale tjenester, næringslivet eller andre eksperter. 

• Husk at ikke alle mennesker kommer til et slikt verksted med samme utgangspunkt. Noen er kanskje utadvendte og 

vant til slike arbeidsmåter. For andre kan det virke avskrekkende og være vanskelig å slippe seg løs rundt fremmede 

mennesker*. 

• Balanser mellom individuelt og gruppearbeid - dette gir utadvendte og innadvendte mennesker lik mulighet til å 

komme til orde 

Del innsikten i  arbeidsmøter! I tillegg til menneskene du inviterer er kunnskapen dere jobber med som utgangspunkt 

essensielt for innsikten eller løsninger dere kan generere. Send ut oppgaver eller oppsummeringer av funn i forkant av 

verkstedet.  Visualiser i en presentasjon, eller på en vegg som kan stå i rommet gjennom prosessen. 

Bruk  tid som virkemiddel! Bruk konkrete spørsmål og rask progresjon som et virkemiddel. For lange arbeidsøkter gjør 

at det blir lite fokus og lite energi. 

1.

2.

3.

1. Behov  /  Arbeidsverksted Behov
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Tips for en god prosess
Ta notater. Under innsiktsverkstedet vil det bli delt mange perspektiver og det er viktig å ta 
notater.  I tillegg til  oppgavene dere  løser kan du be deltagerne skrive ned gruppens tanker og 

notater underveis. Forsikre deg om at gode ideer og innspill blir samlet og at du har noe å bruke i 
etterkant.  Ta bilder av arbeidet underveis. 

Vær godt forberedt! Lag både åpne og mer spesifikke spørsmål. Man bør lage en enkel oversikt og 

powerpoint til økten. Til egen hjelp bør du lage en «dreiebok» som inkluderer: Tid/ Hvilke 
oppgaver/Hvordan/Hvilke materialer som trengs. Sjekklisten er et godt utgangspunkt for 

dreieboken. Del gjerne ut verktøy/maler underveis for å gi rammer for arbeidet. 

Brukerinvolvering basert på samarbeid. Ved å diskutere og løse utfordringer sammen med andre 

deltakere blir deltagerne oppmuntret til å dele perspektiver og formulere en felles forståelse av 
saken.

1. Behov  /  Arbeidsverksted Behov

1.

2.

3.



5 why’s

Du har nå identifisert en rekke 

utfordringer og opplevelser 

innbygger og/eller ansatte 

opplever. 

For å være sikre på at vi jobber med 

å løse de riktige utfordringene, og 

at vi virkelig forstår de 

underliggende problemene bruker 

vi verktøyet «5 Whys». Her er målet 

å identifisere rot-årsakene til 

problemene som kommer opp i 

innsiktsarbeidet. 

Bruk gjerne verktøyet i et verksted 

sammen med flere, eller i et 

intervju. Det er viktig å involvere de 

som er direkte berørt av 

problemene som diskuteres, eller 

be om innspill på hvordan du har 

forstått årsakssammenhengene. 

5. 
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5 why’s

Identifiser en innledende problemstilling for vurdering. 

Skriv problemstillingen nederst på et stort ark, eller legg 

flere ark etter hverandre. Tegn 5 streker over 

problemstillingen.

Be alle, eller gjør det alene, om å tenke på den første 

problemstillingen og spør «Hvorfor er det et problem?» Gjør 

dette 5 ganger. 

1. Behov  /  5 Whys

1.

2.

3. *Gjør øvelsen i fellesskap, del dere i 

flere grupper eller løs den 

Individuelt. Sammenlign de ulike 

årsakssammenhengene, og rot-

årsakene dere har identifisert. 



Aktørkart
6. 



32

Intro til aktørkart
Et aktørkart er en annen tilnærming til et systemkart – hvor man fokuserer på de ulike aktørene som er knyttet 

til  problemstillingen. Aktørkart er et verktøy for å tegne opp de ulike delene i og utenfor en organisasjon som 

påvirker en problemstilling eller leveringen av en spesifikk tjeneste eller vare. Det kan sees i sammenheng med 

et større systemkart, eller en mindre brukerreise. Det er viktig å få en forståelse for koblinger mellom aktørene i 

prosjektet og hvilke aktører utenfor prosjektgruppen man er avhengig. 

Har prosjektet tjenesteutvikling i fokus? Start aktørkartet med brukeren i sentrum. Dette gir deg et annet 

perspektiv på øvelsen enn om du setter din egen tjeneste eller avdeling i sentrum. 

Er man avhengig av andre for å levere en tjeneste? Hvem bør man hente innsikt hos, og hvem må man 

samarbeide med? I hvilke faser? Er det noen aktører man er avhengige av for å få realisert ideen, som kan 

fungere som bremseklosser? Det å visualisere aktørkartet vil skape en felles forståelse for området man skal 

begi seg inn på. 

1. Behov  /  Aktørkartlegging
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Eksempel:

1. Behov  /  Aktørkartlegging
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Bruk av aktørkart

Aktørkartet kan brukes i ulike faser av prosessen, og må legges opp litt ulikt. 

Her er noen forslag: 

Start med å kartlegge alle som påvirker problemstillingen eller løsningen

• Hvilken rolle har de? 

• Hvilke vet vi mye om (via innsiktsarbeidet) og hvilke vet vi lite om? 

Hvem av disse er det viktig at vi prioriterer og involverer i det videre 

arbeidet? 

• På hvilken måte? Skal de inviteres med inn som samarbeidspartner i 

prosjektet, eller intervjues? 

• Hvilke kan prosjektet ikke klare seg uten?

Hvordan lykkes vi med involveringen videre fremover?

• Hva er suksessfaktorer?

• Hvilke ressurser kan vi bruke på dette? 

1.

2.

3.
Eksempel på aktører er 
beslutningstakere, kommunale 

tjenester, andre offentlige aktører, 
frivillige organisasjoner, sivilsamfunn 

og næringsliv.

1. Behov  /  Aktørkartlegging



Problem-
konstruksjon

7. 

Årsak Problem Effekt



36

Forstå og kartlegg 
problemet, årsaker og effekt.
Måten et problem blir definert og forstått er en av de viktigste faktorene for å utvikle en verdifull løsning. 

Hvis du ikke forstår problemet kan det være du forsøker å løse feil utfordring. 

Ikke ta for gitt at du vet hva problemet er, sørg for at du vet hva det er. Hva er de underliggende årsakene 

og hva er effekten for dem som blir berørt? 

Denne øvelsen  hjelper deg å stille de rette spørsmålene for å forstå utfordringen, og de underliggende 

temaene og årsakene som vil hjelpe deg å løse det riktige problemet. Øvelsen kan gjøres individuelt eller i 

gruppe, og kan brukes i flere faser av innsiktsarbeidet. Tenk bred involvering av mange aktører i denne 

prosessen! 

Bruk modellen på neste side aktivt eller tegn en forenklet versjon av modellen.

1. Behov  /  Problemkonstrukjon



37 1. Behov  /  Problemkonstrukjon

Årsak Problem Effekt

• Nøkkelaktører?
• Premissgivere?

• Problemeiere?
• Ansvarlige?
• Sympatisører?

• Hvem er berørte?
• Hvem er interesserte aktører?

• Hva leder til problemet?
• Hva legger til rette for problemet?
• Hvorfor finnes problemet

• Hvem opplever problemet?
• Hvordan beskrives problemet?
• Ansvar for problemet?

• Hva leder problemet til?
• Hva er konsekvensene? 
• 2. og 3. grad
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Forklaring til bruk av modell

Diskuter hovedproblemet eller behovet

• Hva er problemet og hvem erfarer det? Er det flere ulike 
«hvem?»

Diskuter effekten

• Hva fører problemet til? Hva er konsekvensene?

• Hvem blir påvirket? Er det enkle eller komplekse 
sammenhenger?

Fortsett å kartlegg og utforsk årsakene til problemene

• Hvorfor oppstår problemet? Hva er hovedårsakene og 
forutsetningene for problemet?

• Nøkkelspillere? Hvem setter premissene?

Hva skal dere løse? 

• Hvilke deler av kartleggingen av problemet-årsaker-effekt 
er viktigst å løse først? Hva ville hatt størst påvirkning?

• Kunne du fjernet årsaken til problemet eller redusere 
effekten av problemet for å minimere eller fjerne selve 
problemet?

Kriterier for valg av problemstilling/utfordring: 

• Må defineres av gruppen, men eksempel på kriterier man 
kan vurdere som kan føre til felles valg 

ü Viktig å løse

ü Spennende og meningsfylt å jobbe med

ü Størst behov og potensial for innovasjon og 
påvirkning

ü Gjennomførbarhet - mulighet for å gjøre noe/ makt 
til å skape endring

1.

2.

3.

1. Behov  /  Problemkonstrukjon

4.

5.



Bevisstgjøring 
og refleksjon

8. Innovasjon 

og design
Likeverdig  

deltakelse

Likeverdig innovasjon
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Bevisstgjøring 
& refleksjon
Frigjørende design er en tilnærming til design som bygger på et 

premiss om at designere – de som utvikler systemer, produkter 

eller tjenester – kan bidra til å reprodusere dysfunksjonelle 

maktforhold, og opprettholde strukturer og systemer man i en 

innovasjonsprosess jobber for å endre når målet er bærekraftige 

løsninger. 

For å motvirke denne tendensen i design-orientert arbeid bruker 

man prosessen som en anledning til å bevisstgjøre og reflektere 

rundt sin egen rolle og posisjonering. 

Dette er særlig viktig i samskapende innovasjonsprosesser, hvor 

representanter for kommunen jobber for å etablere likeverdige 

partnerskap med innbyggere og andre aktører. 

1. Behov  /  Problemkonstrukjon
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Bevisstgjøring og refleksjon: 
samskapende innovasjon

1. Behov  /  Problemkonstrukjon

Arbeid for å sikre alle 

innbyggere likeverdig 

tilgang til samfunns-

utviklingen kan mangle en 

tydelig retning til innovasjon 

og kreativitet

Innovasjon og designbaserte 

metoder kan mislykkes i å 

adressere rot-årsaker til 

ulikhet og dermed bidra til å 

reprodusere maktstrukturer 

man jobber for å endre. 

Likeverdig innovasjon
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Avslør

Maktforhold, identitet, kontekst

Bevisstgjør

Anerkjenn

Antakelser, holdninger, verdier

Reflekter

Legg merke til...

Del...

Følelser, handlinger, holdninger, antakelser

Hva er dere lært, tanker om prosessen, 
muligheter for samskaping

Bevisstgjøring & refleksjon
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Hva skal vi 
være bevisst på?
Identitet: Hvem er jeg? Hvem er 
samarbeidspartnerene våre? 

Makt: Hvordan er vi situert ulikt (hvilke 

muligheter har vi, institusjonell makt)?

Kontekst: Hva er nå-situasjonen, hvor har vi 
utfordringer med ulikhet eller ulik tilgang til 

muligheter? Partnerskap: Gitt punktene over,  
hvordan kan vi skape et samarbeid som er 

frigjørende for alle deltakerne? 

Intensjon: … At det vi skaper bidrar til å gi flere de 
samme mulighetene. 

1. Behov  /  Problemkonstrukjon

Bevisstgjør

Anerkjenn

Avslør

Maktforhold, identitet, kontekst

Antakelser, holdninger, verdier

*Bruk gjerne aktør- eller systemkart som utgangspunkt for øvelsen. 
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Hva skal vi 
være bevisst på?
Refleksjonselementet er gjennomgående i den 

samskapende innovasjonsprosessen.

Målet er å skape et rom for deg og de du jobber sammen 

med, hvor dere kan legge merke til og reflektere over 

hvordan deres handlinger, følelser, antakelser og innsikt 

påvirker forståelsen av menneskene og kontekstene dere 

utforsker i arbeidet.

Dette er også en mulighet for å dele erfaringer og 

oppdage hva som kan forbedres til neste gang.  

Har system- eller aktørkart endret seg gjennom 

prosessen? Skal du gjøre øvelsen sammen med andre kan 

du starte med å fortelle om innsikten som har gitt deg et 

nytt perspektiv på din rolle. 

1. Behov  /  Problemkonstrukjon

Reflekter

Legg merke til...

Del...

Følelser, handlinger, 
holdninger, antakelser

Hva er dere lært, tanker om 
prosessen, muligheter for samskaping



Løsning
Fra brainstorming til systematisk prosess



Løsningsverksted1. 
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Løsningsverksted – tips og triks
Før man begynner med ideutvikling er det en fordel å systematisere og visualisere innsikten hittil i prosjektet. 

Innsikt fra intervjuer og verksteder er gode utgangspunkt, suppler med aktørkart og annen relevant innsikt. Tenk 

på hvordan dette kan presenteres for deltakerne før verkstedet  og underveis. 

Det finnes mange ulike metoder for ideutvikling – sammen viser verktøyene vi har inkludert i denne fasen en 

enkel prosess som er god å bruke i arbeidsmøter. Tenk samskaping! 

I prosess er det viktig å kombinere mellom gruppearbeid og individuelt arbeid i ideutviklingen. Individuelt arbeid 

gir høyere kvantitet, men kan fort ta ut energien av rommet. Gruppearbeid kan redusere mengde ideer og 

progresjon, men kan være bra for kunnskapsdeling og sikre at ulike perspektiver ivaretas og slik øke kvaliteten

på ideene. Vi kombinerer dette på ulikt vis i vår foreslåtte prosess – tilpass!

Bruk tid aktivt som verktøy – sjelden mer enn 2-5 minutter per oppgave. Legg heller opp til flere faser.  

Bytt mellom oppgaver hvor man jobber sammen og individuelt. Velg oppgaver som passer antall deltakere og 

situasjonen.

1.

2.

3.

4.

5.

2. Løsning / Løsniingsverksted
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«Regler» for ideutvikling
Skriv ned alt som faller deg inn, ikke vent til du er ferdig å tenke. Det kan være vanskelig å skille mellom 

en god og en dårlig idé i farten så tenk kvantitet over kvalitet og vurder etterpå.

Ikke døm andres ideer med en gang. Vi tenker «ja, og … Ikke ja, men».

Unngå at enkeltpersoner bestemmer retningen for workshopen. Det kan være lurt å idémyldre

individuelt før man deler i plenum. 

Beskriv ideen godt nok til at andre kan forstå hva du tenker. 

Kom forberedt! Ikke tenk at du skal winge det. Tenk gjennom temaet på forhånd så har du noen knagger å 

henge tankene på.

Bygg på andres ideer – og spinn videre fra disse.

Ikke tenk på praktisk gjennomførbarhet. Utforsk først ideer på et konseptuelt nivå.

1.

2.

3.

4.

7.

2. Løsning / Løsniingsverksted

5.

6.

*Bruk gjerne dette lysbildet for å lage en ramme for arbeidet i starten av møtet. 
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5 steg for løsningsverksted
Denne prosessen fordrer at man raskt blir enig om problemstillinger, eller har forberedt disse i forkant. Disse 

lysbildene kan med enkle justeringer brukes rett inn i arbeidsmøter. Denne kan gjennomføres på alt mellom 45 

minutter og 3 timer. 

Prosessen har 5-7 steg: 

«Hvordan kan vi ...?»: Sikre at problemstillingene er tydelig definert*

Idegenerering i to faser: kvantitet og kvalitet

Utvelgelse i to faser: raffinering og rangering 

Videreutvikling

Presentasjon

1.

2.

3.

6.

2. Løsning / Løsniingsverksted

7.

Ta gjerne utgangspunkt i verktøyene og 

rekkefølgen presentert her, men suppler 

gjerne med egne verktøy eller andre innspill 

fra prosjektteamet. 

4.

5.



Hvordan kan vi..?2. 
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Hvordan kan vi ...?
• Formuler «Hvordan kan vi ..?»  spørsmål basert  på innsikten 

dere har så langt.  Fokuser på behov og ønsker i tillegg til 
identifiserte  utfordringer. 

• «Hvordan kan vi møte behov X?» eller «Hvordan kan vi 
oppfylle ønske Y»?

• Eksempel:

• Hvordan kan vi gjøre  det enklere for sykepleiere å 
registrere journaldata underveis i arbeidsdagen?

• Hvordan kan vi gjøre det enklere for (nye) foreldre å 
komme i kontakt med en helsesykepleier? 

1.

2. Løsning / Løsniingsverksted

Oppgave 1:

(Kan gjennomføres individuelt eller 

i grupper. Velg ut noen 

problemstillinger enten i felleskap 

eller individuelt, maks to per 

gruppe)
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Husk å inkludere: handling – person - resultat

Hvordan kan vi ...[handling]..., for ....[person/subjekt]..., slik at 

...[resultat]...? 

«Hvordan kan vi styrke ungdoms i deltakelse samfunnsutviklingen, 

for å skape mindre utenforskap?»

«Hvordan kan vi gjøre overgangen fra rehabilitering til å bo hjemme 

til en myndiggjørende opplevelse?"

2. Løsning / Løsniingsverksted

Oppgave 1: Hvordan kan vi ...?



Idégenerering3. 
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Steg 2 Enkel idégenerering 
Individuelt: 

• Skriv ned så mange ideer per problemstilling som mulig

• Ett ark per problemstilling  

• 2 minutter per problemstilling

To og to: 

• Del ideene med hverandre

• Ikke døm eller kom med forbedringer eller innspill enda

2.

2. Løsning / Løsniingsverksted

Oppgave 2

(Hver deltager bør nå ha mellom 2-

4 problemstillinger. Det er en 

fordel at de som skal dele ideene 

med hverandre jobber med samme 

problemstillinger) 
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Idéutviklingsmetode i Zoom
Du samler en gruppe på 6 til 10 personer på et Zoom-møte og forklarer utfordringen. Vi trenger gode ideer for å takle 

dette problemet. Du formulerer bredt hvordan en god løsning ville se ut og uttrykker utfordringen i form av et utfall 

‘Hvordan kunne vi ……?’

Dere jobber individuelt (og eksternt) - deltakerne går deretter bort fra Zoom-rommet, tenker på hvordan dette kan 

løses og skriver ned fire separate ideer for å takle det. En kan oppfordre folk til å inkludere en trygg idé, en kreativ idé 

og en gal idé.

Ideene blir deretter distribuert - fire til hver. Person A får en ide fra personer B, C, D og E og så videre. Folk mottar fire 

ideer fra fire forskjellige mennesker. Hver person velger de to mest lovende ideene og legger deretter til detaljer og 

forslag for å gjøre dem bedre.

Gruppen samles nå i tre - vanligvis i Zoom breakout room. Hver gruppe på tre personer deler sine forslag - seks i alt. 

De diskuterer disse i detalj og velger den beste eller to som skal presenteres. På dette stadiet kan de tilpasse, 

kombinere eller forbedre ideene.

Hele gruppen møtes deretter på videokonferanse, og de beste ideene blir presentert og diskutert. Gruppen stemmer 

for å velge ideene som skal fremover for prøving og gjennomføring.

2. Løsning / Idéverksted

1.

3.

4.

5.

2.



Round Robin4. 
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Steg 3 Round Robin
I Round Robin bearbeider man en idé gjennom 4 runder.

Først velger man en HMW-setning, eller et problem man ønsker å brainstorme

rundt. for eksempel: Hvordan kan vi gjøre det enklere og mer engasjerende for 

unge å engasjere seg i bærekraftsutfordringer i lokalmiljøet?

1. Alle skriver ned et forslag til en løsning på problemet i første kvadrant.

2. Arket sendes til personen som sitter til venstre. Denne personen skal så 

leke djevelens advokat og skriver ned hvorfor løsningen vil feile i andre 

kvadrant.

3. Arket sendes til venstre. Neste person bygger på kvadrant 1 og 2 og skriver 

et nytt forslag til løsning i tredje kvadrant.

4. Sistemann bygger videre på idé 1 og 3.

5. Hver person kan gjerne bidra med 1-4 ideer, avhengig av hvor god tid dere 

har. 

3.

2. Løsning / Løsniingsverksted

Oppgave 3

2.1.

3. 4.
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Gruppe: 

1. Heng opp ideene som nå er bearbeidet på en vegg. 

2. Gi alle deltakere tid til å lese gjennom de ulike ideene

3. Alle stemmer på sin favoritt – og den ideen som har blitt 
bearbeidet på den mest spennende måten! 

4. Diskuter i plenum. 

2. Løsning / Løsniingsverksted

Oppgave 3: Round Robin

Utvelgelse

(Gi alle deltakere post-its eller 

klistremerker i to farger)



Løsningsforslag1.

Svar på 2 ved å tilpasse 13.

Dette fungerer ikke fordi...2.

Bygg videre på 1 eller 34.

Send arket videre, og 

la neste person leke 

djevelens advokat

Tredjemann kommer 

opp med en løsning 

før arket sendes 

tilbake til «eier»



Løsningsforslag1.

Svar på 2 ved å tilpasse 13.

Dette fungerer ikke fordi...2.

Bygg videre på 1 eller 34.



Hjernetømming
5. 



65

Steg 4 Hjernetømming 
Individuelt: 

I denne runden skaper vi begrensninger/rammer for mulige løsninger. Velg 2-3 
begrensninger som dytter dere ut av komfortsonen og vant tankegang, og formuler 

gjerne dine egne begrensninger. 

Ny runde. Gå dypere. Tenk nytt!

• Lånte løsninger?

• Perspektiver? 

• Idealsituasjon?

• Uten penger?

• I løpet av to uker?

• Løse det selv? 

2 minutter per problemstilling – generer så mange ideer som mulig! 

4.

2. Løsning / Hjernetømming

Oppgave 4

(Fasilitator starter og stopper 

tiden og gir beskjed om når man 

skal endre problemstilling)



Thirty Five
6. 
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Steg 5 Thirty five
Individuelt: 

• Velg 1 idé som du presenterer på  et ark (brett A4 
i to) – ideen må fremstå selvforklarende og være 

mulig å forstå på 10-15 sekunder*

5.

2. Løsning / Løsniingsverksted

Oppgave 5

*(Bruk 3-5 minutter på denne. Sikre at 
gruppen jobber med samme 

problemstilling, evt at de gjør samme 
oppgaven for flere problemstillinger)
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Gruppe: 

• Ta med deg ideen/arket ut på gulvet.  

• Beveg deg rundt i rommet når musikken spiller, og bytt ark med hver 

person du passerer (gå i takt med musikken!)

• Stopp når musikken stopper, dann et par med personen ved siden av. 

• 1 min: Dere kan dele ut 7 interesse-poeng til ideene (totalt) Hver idé kan 
få fra 0-7 poeng – dere må dele ut 7 totalt i hver runde. Noter tallet på 

baksiden av arket. 

• Beveg dere videre og bytt ark når musikken starter igjen – og gjenta  
øvelsen hver gang musikken stopper. 

• Avslutning: Etter siste runde legger du sammen tallene på baksiden av 

arket du holder i. Ranger arkene på en  vegg eller et gulv. 

2. Løsning / Løsniingsverksted

Oppgave 5: Thirty Five
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Diskuter: 

• Hvilke ideer var favoritter? 

• Hva er fellesnevnere? 

• Store likheter – ulikheter? 

2. Løsning / Løsniingsverksted

Oppgave 5: Thirty Five



Videreutvikling
7. 
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Steg 6 Videreutvikling
Videreutvikle hver av de 4-5 ideene gruppen har gitt høyest 
poengsum. 

Hvordan kan ideen...

• Bli enda mer nyskapende? 

• Skape mer verdi?

• Bli mer gjennomførbar?

• Ta i bruk ny teknologi?

• Inspirere andre? 

6.

2. Løsning / Løsniingsverksted

Oppgave 6

(Kan gjøres individuelt, i 

par eller i grupper. 2-4 

minutter per ide)



Presentasjon
8. 
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Steg 7 Presentasjon
Presenter de to beste ideene i plenum

• Hva er problemstillingen dere svarer på?

• Hva er ideen?

• Hvorfor mener dere den er god?

• Hva er forbedringsområder? 

• Hva er neste steg for testing/videreutvikling?

7.

2. Løsning / Løsniingsverksted

Oppgave 7

(Format og oppgave må tilpasses økten. 

Målet her er enten å få presentert mange 

ideer overordnet eller feks 1 ide grundig. 

Kan gjøres ved å bruke tips fra «testing og 

prototyping». Om mange eksterne 

aktører er presentasjon viktig å 

prioritere. Om internt arbeidsmøte, 

reduser tid brukt på presentasjon)



Test
Test, eksperimentér, prototyp!



Hva
Hvordan
Hvorfor

1. 
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Intro til 
konseptskisse
Etter en idéutviklingsfase sitter dere 

nå med en eller flere løsninger dere 

tror svarer til et behov hos flere 

interessentgrupper. 

Å lage en enkel konseptskisse gjør 

det lettere for deg å kommunisere 

den grunnleggende ideen bak 

løsningen, og lage en plan for neste 

steg i prosjektet. 

03. Test

Hva? Hvordan? Hvorfor?



81 03. Test

Hva? Hvordan? Hvorfor?

Hva er løsning eller 

intervensjonen vi 

skal teste?

Hvem skal 

gjennomføre testen?

Hordan kan vi teste 

innefor «systemet»?

Hvilken forandring 

skaper løsning for 

mennesker?



Prototyping2. 
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Berre gjør det! 
Det skal være lav terskel for 
å teste og eksperimentere 
med ideer og 
problemstillinger. Det å 
innovere er et tankesett –
en vesentlig del av dette 
tankesettet er å tørre å 
utforske og teste på mange 
ulike stadier i prosessen. 

Ikke vær redd for å teste og 
eksperimentere når du har 
gode ideer. Jo før du får 

tilbakemeldinger på dem, jo 
raskere kan du 
videreutvikle og 
implementere de. 

Tenk på bredda i 
målgrupper. Det er særs 
viktig at brukergruppa blir 
involvert i denne prosessen. 
Men også andre aktører 
kan ha viktige innspill –
andre kommuner, FOU-
miljøer eller andre ansatte 

kan viktige innspill som 
sikrer at en slipper unna 
merarbeid og tung utvikling 
av noe som en allerede har 
funne gode løsninger på hos 
andre.

Husk at målet ditt ikke er å 
selge ideen eller bevise. 
Målet ditt er å få innsikt for 
å kunne justere ideen eller 
kanskje forkaste den og 
finne ei anna løysing på 
problemet.

03. Test
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Intro til prototyping
Prototyping kan gjøres veldig enkelt og veldig stort. Jo mer du veit om ideen og jo 

nærmere du er til å ta et valg på om det skal investeres store ressurser i ideen, jo 

viktigere er det at du brukar tid på prototyping.

Det som er spennende med prototyping er at en i større grad kan se hvordan brukere og 

andre aktører forholder seg til løsninga. Gjennom enkel eksperimentering er det 

vanskeligere å virkelig komme i dybden på hvordan løsningen vil fungere. 

3. Test / Prototyping
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Eksempel på metodar for prototyping
• Lag ei brosjyre eller nettside: Om det er tilbakemeldingar på for dårleg informasjon, lag då brosjyra

heller enn å spørre om ei brosjyre er løysinga.

• Design ei visuell løysing: T.d. forsida og menyknappane på ein ny app eller til intranettet

• Test ut ein ny funksjon: – t.d å prototype framtidas servicekontor og teste det på brukarar og ansatte.

• Lage ein fysisk modell på sløyden: Kjenne på, snu på, sjå korleis den blir. Samarbeid med Eid VGS om 

3d-printing.

• Lag ein enkel film: Gjerne laga med mobilkamera. Få tilbakemeldingar

• Lag ein ny mal og test den ut: For saksbehandling, medarbeidersamtale eller til nettsida for 

innbyggjardialog. 

• Legg ut ei annonse på facebook og sjå kor mange som viser interesse og legg igjen sin 

kontaktinformasjon 

3. Test / Prototyping
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Eksempel på metoder 
for enkel eksperimentering
• Intervju: Kva tenker du om ide X og X? Kan t.d. dette vere ei løysing på utfordringa? «Innsikta vår viser til 

dårleg kommunikasjon med pårørande. Kan ei ny nettside vere ei løysing? Kva ville du gjerne hatt som innhald

på nettsida?» 

• Pitch i powerpoint: Lage ein pitch i powerpoint-format som forklarar trekka ved ideen. Presenter til ein

kollega, samarbeidspartner eller ein politikar. 

• Visualiser løysinga og korleis den interagerer med brukarar, ansatte og andre. Og korleis den skal fungere. 

Bruk aktørkartet eller versjonar av brukarreisa. 

• Arbeidsmøte: Legg ideen fram i eit arbeidsmøte og få tilbakemeldingar frå ei tverrfagleg gruppe. Tenk 

samskaping. Jobb strukturert med innspel, vidareutvikling og kartlegg brukarreisa. Kanskje kan du utfordre 

gruppa på å komme med heilt andre idear på problemstillinga også når du først er i gang?

• Arrangement: Inviter innbyggere til et arrangement hvor dere tilbyr en ny tjeneste i et kort tidsrom. Dette kan 

gi dere en god mulighet til å prototype sammen med fremtidige brukere. 

3. Test / Prototyping



Hva har fungert bra?Prototyping

Fysiske elementer

Situasjonen

Prototyping

• Hva skal folk gjøre eller oppleve?

• Hva og hvordan kan du lære 

gjennom observasjon?

• Hvilke fysiske ting trenger du, eller 

må du lage (eller fake)?

• Hvor, eller i hva slags situasjon vil du 

teste?*

• Når kan du teste?

3. Test / Prototyping

Roller

• Hvem skaper prototypen?

• Hvem opplever prototypen?

1.

3.

2.

4.



Feedback 
guide3. 
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Feedback guide

Skjemaet hjelper deg å holde oversikt på 

nyttige tilbakemeldinger, og peke ut 

retning for videre utviklingsarbeid. 

Bruk skjemaet i intervjuer, i et 

arbeidsmøte eller verksted, eller alene -

en øvelse som skaper rom for refleksjon.

Etter å ha fylt ut hele arket, trekk ut 4-8 

sentrale læringspunkter, og bestem de 

neste stegene i prosjektet.  

3. Test / Teste Antakelser 



AdresserForsterk

VurderUtforsk

3. Test / Feedback Oversikt

• Hvilke elementer burde 

fremheves eller styrkes?

• Dukket det opp noe uventet, 

eller er det noe som er klart?

• Hvordan kan vi utforske 

videre?

• Hvilke nye tanker og ideer slår 

deg nå?

• Hvilke deler fungerer ikke?

• Hva er uadresserte behov



AdresserForsterk

VurderUtforsk

3. Test / Feedback Oversikt



Teste 
antakelser4. 
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Intro til testing
Når vi bygger en prototype eller intervensjon med mål om å få konkrete svar på om 
løsningen  faktisk adresserer problemet vi jobber for å løse er det viktig å strukturere 
prosessen bedre, enn når vi bare eksperimenterer for å lære. 

Med prototyper kan vi teste elementer av løsningen i «virkeligheten». Ved å bygge en 
fysisk prototype og la potensielle brukere utforske denne, lage en ny nettside og 
observere hvordan brukere navigerer, kan vi undersøke om  deler av løsningen faktisk 

svarer til problemet. Målet er å redusere usikkerhet i prosjektet ved å teste konkrete 
hypoteser.

Bruk hypoteseskjema for å tydeliggjøre kva du tester og hvorfor. Da får du god nytte av 

dette.

3. Test / Testing
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Teste antakelser
Hvilke spørsmål må dere finne svar på for å vite om 
løsningen fungerer? 

• Skriv individuelt  i 3-5  min. 

• Del i plenum, og heng opp lapper på vegg/tavle. Legg 
sammen duplikater,  men på en måte som gjør dette 
synlig (henge sammen, men ikke oppå hverandre)

• Diskuter: Hvilke spørsmål går igjen? Er dette 
grunnleggende/kritiske elementer ved løsningen, eller 
mer  detaljfokusert? 

• Sorter lappene langs aksen «Kritisk» ß à «Detalj» på 
tavlen

3. Test / Teste Antakelser 

Oppgave 

Pass på at dere tester 
«Vil det gjøre en forskjell?», 

før «Kan vi lage det?»  



Hypotese-
skjema5. 
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Hypoteseskjema

Før de kritiske hypotesene  inn  i et skjema  som 

gir dere oversikt  gjennom prosessen. Bruk 

malen fra neste lysbilde, eller ta utgangspunkt i 

en eksisterende mal, eller lag en for prosjektet. 

Dette er et nyttig verktøy for å holde oversikt 

gjennom prosessen. Inkluder gjerne 

eksperimenter i tillegg til tester,  men  noter 

tydelig formålet med øvelsen/prototypen. 

3. Test / Teste Antakelser 
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Idé/ Prosjektnavn Prosjekteier Dato oppdatert

Kva ynskjer vi å test/ lære?
Kva målgruppe 
ynskjer ein å teste det 
mot?

Korleis testar eller 
protptyper vi det?

Resultat Status Frist og ansvar

Kva ved ideen ynskjer ein å 
teste? Ein ting per linje eller 
felles for heile ideen

1 målgruppe per linje

Skriv opp metode. 
Kan vere lik for alle 
delane og 
målgruppene er heilt 
ulikt

Korleis skal 
det måles og 
rapporteres?

Korleis gjekk 
det?

Dato og person

Gjennomførbarhet Avdelingsleder Presentasjon Scorecard

3. Test / Teste Antakelser 



Teste verdiskaping
6. 



99

Teste verdiskaping

Hvilken hypotese/antakelse testes?

Hva må du måle for å kunne få svar?

Hvordan skal du måle? Har du tilgang til baseline-data?

1.

Oppgave 

3. Test / Testing

3.

2.



Evaluering
7. 



Hva har fungert bra?Behold dette

Problemer

Prøv dette

En enkel evaluering

• Hva har fungert bra?

• Hva vil vi ta med oss videre?

• Hvilke utfordringer kunne vi ha løst 

på en annen måte?

• Hva burde vi har gjort annerledes?

• Hva burde vi prøve neste gang?

• Hva er mulige løsninger på 

utfordringer vi har søtt på?

3. Test / Evaluering



Hva har fungert bra?Behold dette

Problemer

Prøv dette

En enkel evaluering

• Hva har fungert bra?
• Hva vil vi ta med oss videre?

• Hilke utfordringer kunne vi ha løst 
på en annen måte?

• Hva burde vi har gjort annerledes?

• Hva burde vi prøve neste gang?
• Hva er mulige løsninger på 

utfordringer vi har søtt på?

3. Test / Evaluering
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