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FORORD
Mye tyder på at konkurranse mellom ulike kommuner, regioner 
og innovasjonsmiljøer vil fortsette å øke i fremtiden. Store 
krefter som urbanisering, demografiske endringer og 
digitalisering vil påvirke forutsetningene for regional utvikling og 
hva som anses som attraktive bomiljøer. Voksende 
storbyregioner kan ofte lene seg på naturlige vekstfaktorer, 
mens regioner og kommuner utenfor storbyområder i større 
grad vil trenge aktiv innsats for å konkurrere om innflyttere og 
talenter, investeringer og besøkende - ofte med begrensede 
ressurser og i sammensatte miljøer med mange ulike 
interessenter.

Telemark fylkeskommune har inngått en avtale med Future Place 
Leadership som tar ansvar for det faglige innholdet i et 
kompetansetilbud for aktører som jobber med samfunns- og 
forretningsutvikling samt ansatte i virkemiddelapparatet i 
Telemark med mål om å hjelpe Telemark til å jobbe smartere og 
mer innovativt, nå og i fremtiden.

Denne verktøykassen presenterer verktøyene og metodene 
som er blitt identifisert og testet i løpet av prosjektet. Enkeltvis 
og samlet er det vår forventning at disse vil bidra til at offentlige 
og private aktører som jobber med samfunn- og 
forretningsutvikling, kan jobbe smartere sammen i fremtiden.

Med vennlig hilsen,

Future Place Leadership

Februar, 2020
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OM VERKTØYKASSEN

Hensikten med denne verktøykassen er å støtte aktører og 
prosjektpartnere i Vestfold og Telemark Fylkeskommune å 
jobbe smartere sammen og utvikle regionen og dens 
attraksjonskraft i på en kreativ og innovativ måte.

Verktøykassen kan leses fra A til Å eller brukes som et 
oppslagsverk.

I første kapittel gjennomgås bakgrunnen til Jobbe Smartere 
Sammen-prosjektet, samt presenteres funn fra behovs- og 
situasjonsanalysen som ble gjennomført av Future Place 
Leadership i august 2019. Denne delen understreker de største 
utfordringene i Telemark, slik de fremstår i dag.

I kapittelet Samarbeid og endring i regioner presenterer 
Future Place Leadership innledningsvis betraktninger og 
workshop-øvelser som kan brukes når flere aktører i en region 
ønsker å jobbe sammen. Videre, beskrives viktigheten av å 
gjennomgå de grunnleggende spørsmålene hvorfor, hvordan og 
hva? før man setter i gang store prosjekter og satsinger.

For å styrke en mer innovativ og samskapende prosess blant 
regionale aktører, har Future Place Leadership utviklet en 
metodikk basert på Design Thinking. 

Metoden er tilpasset Vestfold og Telemark, i sammenheng 
med regional utvikling. Ta deg tid til å lese og forstå Trippel 
Diamant-modellen som er beskrevet i dette kapittelet, da 
denne er nøkkelen til  drive en god prosess i 
prosjektutvikling. Trippel Diamant-modellen består av tre 
faser: Forstå, Skape og Levere. Hver fase har et eget 
kapittel med konkrete verktøy. 

Det er likevel viktig å merke seg at fasene ikke er lineære og 
ny innsikt vil ofte føre til at dere blir nødt til å ta noen skritt 
tilbake før dere kan store sprang fremover. Vurder også hva 
slags hjelp du trenger i løpet av de ulike prosjektfasene eller 
når et gitt problem oppstår. 

Når prosessen med å jobbe smartere sammen er mestret, er 
det viktig å promotere regionen og tiltrekke relevante 
målgrupper (investorer, entreprenører, talenter, turister osv). 
Derfor er siste del av verktøykassen Stedsutvikling og 
attraksjonskraft dedikert til tips og trender for Place 
Branding.

I Appendix finnes et utvalg av arbeidsark som kan skrives ut 
og brukes i møter og workshops der flere interessenter 
jobber smartere sammen. Instruksjoner for verktøyene inngår 
i verktøykassens ulike kapitler.
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Prosjekt Jobbe Smartere Sammen ble iverksatt i slutten av april 
2019.

Innledningsvis har Future Place Leadership gjennomført og 
analysert behov og nåsituasjonen i Telemark. Videre har 
mobilisering foregått gjennom ”sense of urgency”, som en 
avgjørende komponent i forandringsledelse, en felles visjon og 
et felles svar for HVORFOR det skal samarbeides i fylket i 
fremtiden.

Etterfølgende har arbeidet fokusert på å sette riktige 
forutsetninger for å læring om ulike utviklingsstrategier og 
verktøy for forandring, samarbeid, attraksjonskraft og 
innovasjon. Et viktig fokus har også vært å skape forutsetninger 
for innovasjon og samskaping, og gjennom kreative verktøy og 
metoder for samarbeid og problemløsing. Dette har foregått i 
løpet av 4 workshops (Samling 1-4) i Telemark og via 
coachingøkter med prosjektgrupper mellom samlingene. Som 
metode har Future Place Leadership skreddersydd en regional 
utviklingsmetode basert på Design Thinking.

Formålet har først og fremst vært å bygge kapasitet og 
kompetanse hos aktører ved å sikre at nye metoder, verktøy og 
utviklingsprosjekter blir overført til individer, samt å bidra til 
fremme at de nye arbeidsmetodene blir implementert i 
utviklingsarbeid på lengre sikt.

KORT OM PROSJEKTET

Fra samling 2. Kragerø, 05 - 06 september 2019.
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Følgende effektmål er definert for Jobbe Smartere Sammen: 

- Flere kommuner og aktører i innovasjonssystemet
bidrar med kapasitet og kompetanse til utvikling og nye
samarbeid for å bygge attraktive lokalsamfunn. 
Effektmålet oppnås ved å fokusere under prosessen på å
"prototype" nye løsninger og utviklingsinnsats med
kreative arbeidsmetoder og ved å skape bevissthet om
behovet for endring. Kunnskapsoverføring etter
"train-the-trainer"-prinsippet sikrer også at aktørene i
innovasjonssystemet selv blir forandringsagenter som
kan øke andres kapasitet.

- Flere kommuner og aktører gjennomfører en aktiv
styring av initiativ fra innbyggere, bedrifter, gründere,
ildsjeler og frivillige organisasjoner. Dette oppnås ved å
øke kapasiteten til nøkkelspillerne og som igjen kan øke
kapasiteten til andre spillere. Muligheten til å begynne å
jobbe med konkrete utviklingsprosjekter innenfor
rammen av prosessen vil også bidra til måloppnåelse.

- Sikre at initiativene blir integrert i utviklingsarbeidet. 
Effektmålet blir oppfylt ved å gi støtte til nye
utviklingsprosjekter og i sluttfasen av prosessen fokusere
på hvordan de nye initiativene kan skaleres opp fra
prototyper til pilot- eller fullskala-initiativ, samt ved å
samle verktøy i verktøykassen, som sikrer ny kraft til
eksisterende utviklingsarbeid.

- Flere kommuner lykkes med sosial utvikling ved å jobbe
smartere sammen. Dette oppnås ved å legge inn
innovasjon og motivasjon i prosessen, som oppnås her
ved for eksempel å bruke kreativ problemløsning (med
metoder som designtenking), og at prosessen utføres på
en måte som støtter reell endring (i henhold til
prinsipper for vellykket endringsledelse)

EFFEKTMÅL FOR JOBBE SMARTERE SAMMEN
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Utfordringer
I august 2019 gjennomførte Future Place Leadership en behovs- 
og situasjonsanalyse av Telemark basert på intervjuer av 
sentrale aktører. For prosjektet Jobbe Smartere Sammen ble 
følgende utsagn fremhevet som særlig relevante:

“Kommunale prosjekter gjennomføres ofte “ad-hoc”, det vil si 
at de ikke er forankret i planer eller strategier.”

“Regionale forskjeller i fylket sees ofte som et hinder for 
samarbeid.”

“Kommuner/institusjoner, mangler passende arenaer og rutiner 
for å lære av hverandre og ta nytte av hverandres erfaringer.”

“Manglende oversikt over hvilke aktører som arbeider med 
hva.”

“Støttemidler tildeles etter antall aktiviteter og dette fører til 
overlappende arbeid”

“Et mindre fragmentert virkemiddelapparat kan bidra til en 
organisering som både er mer brukerorientert og kan gi større 
effekt i utviklingen regionale spesialiseringer.”

BEHOVS- OG SITUASJONSANALYSE
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Konklusjoner
Behovs- og situasjonsanalysen av Telemark ga også en klar 
indikasjon på at interessenter i Fylkeskommunen veldig gjerne 
vil jobbe smartere sammen. Gjennom tett dialog med mange 
ulike aktører kan Future Place Leadership konkludere følgende:

● Det finnes potensiale og ønske om å jobbe smartere i
regionen

● En plattform for diskusjon er nødvendig både offline og
online

● Uten en felles problemforståelse, finnes ingen felles
løsning

● Det er behov og potensiale for en felles visjon for
Telemark

● Start prosessen med å jobbe smartere sammen
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Basert på prosjektets innledende behovs- og situasjonsanalyse 
for Telemark, har de involverte aktørene i Telemark vurdert og 
prioritert fem utfordringer som sentrale for regionens 
fremtidige vekst:

● Vi skaper ikke tilstrekkelig mange arbeidsplasser
i Telemark

● Vi må tiltrekke mennesker som har høy
kompetanse og erfaring til Telemark

● Små og mellomstore bedrifter i Telemark
vokser ikke nok

● Vi må sette gode betingelser for
entreprenørskap og innovative bedrifter i
Telemark

● Vi må sikre en bærekraftig fremtid for våre byer
og lokalsamfunn

Disse utfordringene har blitt brukt som utgangspunkt for 
pilotprosjekter under Jobbe Smartere Sammen med hjelp av en 
skreddersydd  metode for Telemark baseret på Design 
Thinking.

JOBBE SMARTERE SAMMEN 
– UTFORDRINGER
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Disse utfordringene er på ingen måte unike, men eksempler på 
utfordringer som flere regioner møter på i dag. I neste kapittel 
belyses flere typiske utfordringer og hvilke ferdigheter som 
trengs for å møte de. 



Med lanseringen av erklæringen Jobbe Smartere Sammen, 
ønsker vi å skape rammer som optimaliserer samarbeid i vår 
region og styrker vår fremtidige vekst.

Alle aktører som ønsker å bidra positivt til utvikling i regionen 
er velkomne til å være med på denne reisen. Et engasjement for 
erklæringen gjør deg til en ambassadør for Jobbe Smartere 
Sammen, og du vil søke å oppfylle reglene i det regionale 
samarbeidet. Navnet ditt vil fremstå som en bidragsyter, men 
ikke juridisk bindende for deg som person eller i forhold til 
arbeidsgiveren din.

Du vil være en del av prosjektets gruppe på LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/groups/8890152/.

ERKLÆRING
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Deltakere signerer erklæringen under Samling 4. Porsgrunn, 30 Januar 2020.  
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10 regler for Jobbe Smartere Sammen

1. Vi sikrer bedre og felles forståelse av selve utfordringen før vi
går løs på løsningen

2. Vi spør brukerne om hva de er best tjent med

3. Vi tør å prøve

4. Vi informerer hverandre om hva vi gjør og prioriterer

5. Vi skaper en tillitskultur der man snakker sammen og deler
kunnskap på tvers av organisasjoner og nivåer

6. Vi har en felles vilje til å dele med oss, både egen tid og
kunnskap

7. Vi er opptatt av at vi ikke vet alt selv og at andre kan bidra

8. Vi ønsker å bruke de beste på hvert felt, og kontakter en
kollega i andre organisasjoner, som har mer kompetanse

9. Vi er villige til å forplikte oss når vi er enige om samarbeid

10. Vi sørger for å avklare hvem som har ansvaret for å
arrangere og koordinere samarbeidsarenaer



SAMARBEID OG 
ENDRING I REGIONER 



Å KOMME I GANG
Når det kommer til regional utvikling vil Jobbe Smartere 
Sammen styrke sammenhengen mellom hva (aktiviteter, 
prosjekter eller initiativ) og hvorfor de er av verdi for aktørene 
og målgruppen. Løsningen ligger en felles visjon og i hvordan 
Vestfold og Telemark fylkeskommune i fremtiden samme kan 
jobbe smartere enn noen andre. Regional utvikling krever også 
samarbied og samskaping – som i sin tur krever nye ferdigheter 
og en ny type lederskap, noe som vi vil diskutere på de følgende 
sidene. Videre i kapittelet defineres ulike stadier av samarbeid 
og hvordan flere aktører i en region kan bevege seg i samme 
retning.  

For å komme i gang vil vi introdusere et rammeverk for effektiv 
forandringsledelse, samt Den gyldne sirkel  som hjelper med å 
definere og minne om hvorfor vi ønsker å skape endring.  

Til sist i kapittelet presenteres verktøy for å støtte 
oppstartsfasen i samarbeidsprosesser.  Før ulike aktører setter i 
gang et samarbeid, foreslår vi at arbeidsgruppen setter av tid til 
å forstå hverandre og ulike perspektiver innad i teamet. For å 
guide denne øvelsen finnes Team Canvas-verktøyet. Som et 
supplement finnes Well of knowledge-verktøyet som hjelper 
med sikre refleksjon og felles forståelse ved slutten av møter 
eller workshops.

15



ORKESTRERING = FASILITERING 
OG KOORDINERING 

I regional samhandling kreves fasilitering og koordinering av 
forskjellige aktører med ulike mål, agendaer, måter å jobbe og 
kommunisere på. Et annet ord å beskrive dette på er 
orkestrering.

Future Place Leadership har i regional utvikling god erfaring med 
å anvende denne modellen for å illustrere behovet for 
koordinering av samarbeid og innsats i den gitte regionen. 

På den ene siden er det sentralt at det illustrativt er en dirigent 
for orkesteret, som sørger for at alle aktørene i en quadruple 
helix tankegang blir hørt og at alle spiller den samme melodien 
og tempo, samtidig som at det tas hensyn til hvilket 
fokusområdet blir tatt i betraktning, og dermed hvilket konkrete 
leveranse det er snakk om.

Å lede regional samhandling og orkestrering krever også nye 
ferdigheter. Les mer om dette på side 20-23.

Figur 2.1: Quadruple Helix-modellen
Kilde: Nordic Place Academy, 2015, Business Attraction Management 
for Cities and Regions 

: 
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REGIONALT SAMARBEID KREVER TID, 
KREFTER OG NYE FERDIGHETER
Regionalt samarbeid tar tid krefter og krever ofte at nye 
ferdigheter utvikles. Noen generelle og viktige kjennetegn og 
lærdommer rund samarbeid og samhandling er:

● Mangel på mandat: I en regional samarbeidsprosess
har ingen organisasjoner mandatet til å bestemme over
andre. Alle deltakere må delta som kolleger på samme
nivå.

● Kontroll og endring: Ingen kan fullt ut kontrollere et
samarbeid. Partnere og kontekst vil endre seg hele
tiden, som vil kreve energi, kompetanse og kontinuerlig
innsats.

● Tidkrevende: Samarbeid er mer tidkrevende enn å
jobbe i egen organisasjon. Sett av tid.

● Selvstendighet og forankring: Deltakerne må kunne
opptre med viss selvstendighet og kunne ta noen
beslutninger uten å alltid måtte konferere med egen
organisasjon. Samtidig er god forankring i egen
organisasjon avgjørende, ettersom samhandling oftest
innebærer interne forandringer i de medvirkende
organisasjonene.

● Ulike mål: Alle aktørene i samhandlingsprosess
kommer til ha noen ulike mål, og derfor er viktig å finne
felles mål og kommer frem til en delt visjon. Dette
gjelder spesielt om aktørene kommer fra ulike deler av
den såkalte “Quadruple Helix” (se forrige side).

● Kommunikasjon og måten å gjøre ting på: Ulike
aktører og organisasjoner har hver sin måte å jobbe på
og faguttrykk og sjargong vil skille seg. Igjen er det
spesielt gjeldende for ulike aktører i “Quadruple Helix”.

● Bygg tillit gjennom små suksesser: Start gjerne
med å gjennomføre noen små og raskt oppnåelige
oppgaver (jf. “Lavthengende frukt” i rammeverket for
forandringsledelse på side 23).

På de neste sidene beskrives stegene mot å bygge samskaping – 
og ikke minst, hvilket lederskap som kreves regional samskaping.

Kilder: Zingmark og Bottheim (2019); Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (2018); Chrislip (2002). 
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TRINNENE MOT REGIONALT SAMARBEID 
OG SAMSKAPING 
Samskaping handler om at ulike aktører møtes for å sammen 
løse et problem eller nå et utviklingsmål. I en 
samskapingsprosess utvikler deltakerne gradvis en felles 
referanseramme og et felles språk som gjør at nye ideer og 
løsninger kan utvikles sammen. En viktig forutsetning er at alle 
deltakere har en delt forståelse av ambisjonsnivået og mål.

Det såkalte samskapings-trappen (Zingmark & Bottheim, 2019, 
inspirerad av Eriksson, 2005) illustrerer stadiene for hvordan 
samskaping utvikler seg og bidrar til å forstå 
koordineringsprosessen. Konkret kan modellen tjene som et 
felles referansepunkt i samskapingsprosesser for å danne et 
felles bilde av ambisjoner og mål, og den kan brukes som et 
diagnostisk verktøy for å synliggjøre i hvilken stadie man 
befinner seg i prosessen.

Trinnene fra møteplass → til samtale → til 
samstemmighet → til samarbeid → til samskaping 
representerer utviklingen som er nødvendig for å gå fra å bare 
møte hverandre eller ha en felles møteplass til å faktisk innovere 
gjennom samskaping og dermed reelt jobbe smartere sammen.

Å skape en fysisk eller digital møteplass er det første trinnet i 
trappa.

En møteplass kan være et forum, arena eller et fysisk sted for 
banebrytende samtaler, der aktører kan snakke om aktuelle 
behov og bli enige om at samtale og felles innsats er nødvendig.

På samtale-stadiet har aktører bestemt seg for å møtes rundt 
en problemstilling og undersøke både ulikheter og muligheter.

På samstemmighet-stadiet begynner aktørene å finne frem 
til felles ambisjoner og mål, og en mer formalisert forpliktelse 
om å samarbeide. Dette fører til samarbeids-stadiet, der 
handling blir konkretisert gjennom felles koordinerte prosesser 
og arbeidsmetoder. Det viktigste her er at man begynner å gjøre 
ting på nye måter sammen.

I det siste stadiet, samskaping-stadiet, er samarbeidet 
etablert på en bærekraftig måte. Aktørene har en høy grad av 
koordinering og jobber i en felles retning, noe som betyr at 
samarbeid og samskaping er integrert i ordinære prosesser. Det 
kan også handle om å forvalte felles arbeidsmetoder og 
vedlikeholde nye samarbeidsorganisasjoner og plattformer. I 
noen tilfeller dukker hybridorganisasjoner opp med egen 
identitet og styringsmodell. Samskapings-trappen er illustrert på 
neste side, med Jobbe Smartere Sammen som eksempel.
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Ambisjonen med Jobbe Smartere Sammen bør være å nå det 
høyeste stadiet av samhandlingstrappen. Først da kan regionen 
konsekvent og langsiktig jobbe for innovasjon og takle 
fremtidige utfordringer sammen. En etablert og bærekraftig 
samarbeidsmodell handler om å nå felles arbeidsmetoder som 
er solide over lang tid og er integrerte i aktørenes 
organisasjoner.

Vi tror at regionen har nådd begynnelsen av samarbeids-stadiet i 
tiden da dette dokumentet skrives. Det er enighet om at 
samarbeid og samskaping er nødvendig, og det gror et spirende 
frø for felles arbeidsmetoder, som bygger på Design Thinking. 
Du kan lese mer om Design Thinking i neste kapittel.

TRINNENE MOT REGIONALT SAMARBEID 
OG SAMSKAPING

For å nå neste stadie i trappen må samskaping i regionen 
integreres i de ordinære prosessene og i arbeidsmetodene til de 
samarbeidende organisasjonene, eller en permanent 
samarbeidsorganisasjon kan opprettes. Et fasiliterende lederskap 
må til da koordinering og fasilitering med både gruppen og med 
enkeltaktører vil være nødvendig, samt etablering av nye 
styringsmodeller.
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SAMARBEID

SAMSKAPING

Figur 2.2 Samskapings-trappen
Kilde: Zingmark & Bottheim 2019, 
modifierad fra Eriksson, 2005 
: 



LEDERSKAP FOR SAMARBEID OG 
SAMSKAPING
Lederskap for å lede samskaping skiller seg på mange måter fra 
tradisjonelt lederskap og krever nye ferdigheter av ledere.

Illustrasjonen til høyre viser forskjellen i logikken mellom det 
tradisjonelle interne, organisatoriske lederskapet som oftest er 
hierarkisk og systematisk, i forhold til å lede samhandling som 
krever lederskap som bryter siloer og tenker utenfor interne 
rammer og systemer.

Noen av ferdighetene som trengs er:

● Å kunne skape gode relasjoner og styrke dialog

● Ha forståelse for hvordan mennesker og organisasjoner
interagerer med hverandre i systemer

● Fostre et miljø der utforskning, refleksjon og læring er
naturlig

● Vite hvordan aktivere andre til å bidra og bli engasjert
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Figur 2.3: Organisatorisk lederskap vs. lederskap for samskaping
Kilde: Basert på Zingmark & Bottheim, 2019 



Alle som har opplevd store endringer på arbeidsplassen sin, vet 
hvor utfordrende og vanskelig det kan være å endre folks atferd 
- og få de nye endringene til å feste seg og fungere effektivt.
Forskning viser at flertallet av alle strategiske endringsinitiativer
faktisk mislykkes, helt eller delvis. Gitt hvor vanskelig det er å
drive endring i en organisasjon, er det ganske enkelt å
konkludere med at strategiske endringer i regioner og
kommuner – med en rekke forskjellige interessenter som må
samarbeide –   er enda vanskeligere.

Her kan Change leadership for places-modellen hjelpe oss. 
Modellen er en videreutvikling av John P. Kotters Eight step of 
change-modell for organisasjoner, som vi har tilpasset for å 
passe inn i en regional eller annen stedskontekst.

Modellen har delvis vært grunnlaget for hvordan Jobbe Smartere 
Sammen prosessen er designet og planlagt. De neste sidene 
forklarer de åtte trinnene i modellen og knytter den til Jobbe 
Smartere Sammen prosessen.

Figur 2.4 Change leadership for places
Modifisert fra John P. Kotters Eight step of change 

Å LEDE FORANDRING – 
FORANDRINGSLEDELSE FOR STEDER
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1. Skap bevissthet rundt endring ut fra en mulighet eller
krise
Å skape bevissthet om behovet for strategisk endring i en region
- såkalt sense of urgency - er en kritisk faktor. Vanligvis drives
ikke endring primært på frykt, men ut fra muligheter. Når det er
sagt, kan en pågående eller voksende krise være et argument for
endring som en region eller kommune kan trenge å bruke for å
få flere ulike aktører til å samarbeide bedre og endre gamle
mønstre. En annen måte å skape endringsvilje på er å bruke
benchmarking, det vil si å sammenligne seg med hva andre
steder gjør (en metode som også ble brukt i begynnelsen av
Jobbe Smartere Sammen). En tredje måte er å få synlige,
høyprofilerte mennesker - som politikere eller bedriftsledere -
til å uttrykke behovet for endring.

En annen måte å uttrykke dette på ligger i viktigheten av å 
spørre "hvorfor" endring er viktig, i tråd med Golden 
Circle-modellen, side 24-25.

2. Opprett et endringsteam som guider prosessen
Koble sammen mennesker - forskjellige interessenter i regionen
- med ideen for endring. Dette gjøres ved å sette sammen et
team med riktig troverdighet, ferdigheter og nettverk for å
kunne utøve endringsledelse.

Teamet bør representera flera organisasjoner i regionen. 
Partnerskapet i Jobbe Smartere Sammen er et eksempel på et 
endringsteam.

3. Start en inkluderende regional/lokal strategiprosess
for å skape en felles visjon og strategi
Involver regionens eller stedets nøkkelpersoner i en strategisk
prosess for å skape en smart, tydelig og positiv visjon og en
felles strategi. Her er Design Thinking en egnet metode for å
komme frem til en felles visjon og strategi. Verktøy for
involvering av interessenter kan være workshops, intervjuer,
fokusgrupper og undersøkelser.

4. Kommuniser, søk støtte og raffinér visjonen og
strategien
Kommuniser visjonen og strategien effektivt slik at den skaper
forståelse og relaterer til folks følelser. Hold kommunikasjonen
tilgjengelig og åpen, ikke kompleks og teknokratisk. Møt
interessenter og prøv å få dem til å støtte strategien - og bruk
deres innspill til å forbedre strategien.

FORANDRINGSLEDELSE FOR STEDER – DE ÅTTE STEGENE
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5. Identifiser lavthengende frukt og gjør det mulig for
organisasjoner og aktører  å handle i tråd med visjonen
Identifiser områder som er lettest å endre og start med disse.
Vis andre hvordan man skaper endring ved å formidle
"se-det-fungerer"-historier. Forsøk å bryte ned hindringer for
handling, for eksempel utdaterte rutiner og prøv å megle når
ulike interessenter kolliderer. Igjen: Design Thinking fungerer
utmerket som en metode for å identifisere utfordringer og
hvordan de kan adresseres. Pilotprosjektene som ble skapt
underveis i Jobbe Smartere Sammen prosessen, kan - hvis de
utvikles videre - representere "lavthengende frukt".

I denne fasen kan det være nødvendig å lage nye plattformer for 
å drive endring, for eksempel et regionalt team, partnerskap 
eller til og med en helt ny organisasjon som vil stå ansvarlig for å 
videreføre strategien og realisere visjonen. Involvering av 
interessenter kan sikres gjennom arbeidsgrupper,  felles 
finansiering av en innsats og/eller nye styringsmodeller 
(governance).

6. Skap og kommuniser raske gevinster
Vis frem kjappe resultater for å tilføre energi og inspirasjon til
andre som også ønsker å oppnå resultater, samt prøv å
informere pessimistene, avvæpne kynikerne og bygge

momentum for endring. Alt dette vil bidra til å styrke 
legitimiteten for innsatsen i ulike interessenters øyne.

7. Gi ikke opp!
Fortsett å skape endring bølge etter bølge. Unngå å erklære
"seier" for tidlig. Oppretthold bevisstheten rundt viktigheten av
endring og prøv å adressere hindringer i regionen. En effektiv
måte å opprettholde folks bevissthet er å bruke benchmarking:
Påminn andre om hva andre steder gjør og kommunisere hva din
egen region trenger å arbeide videre med.

Å stadig vende tilbake og huske på "hvorfor" endring er 
nødvendig er en god måte å opprettholde bevisstheten rundt 
viktigheten av endring.

8. Sørg for at endringer stabiliseres og led gjennom
eksempel
Nye sprang inn i fremtiden kan lett gli tilbake og nye endringer
reverseres. Hold endringen på plass ved å kommunisere og
opprettholde en ny, støttende og sterk kultur - å lede ved å
sette gode eksempler er en av de beste måtene å gjøre det på.

FORANDRINGSLEDELSE FOR STEDER – DE ÅTTE STEGENE
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Å spørre og svare på hvordan?
Spørsmålet hvordan, besvares med en tilnærming eller retning 
som best oppfyller hvorfor. Svaret skal være på et strategisk nivå 
som identifiserer prioriteringer. Spørsmålet hvordan fokuserer 
også på identifisere hvem eller hvilke målgrupper og aktører er 
viktige. Løsninger som tjener borgere, bedrifter eller besøkende 
kan trenge ulike tilnærminger.

Å spørre og svare på hva?
I forhold til regional utvikling utgjør hva spørsmålet et ytterligere 
detaljnivå. Handlingsplaner, spesifikke løsninger og prosjekter 
hører til hva. Med de raske endringene i samfunnet er det viktig 
at løsninger blir bestemt i riktig kontekst av de som er tettest på 
utfordringen og har den nødvendige kunnskapen og 
kompetansen til å ta beslutninger.

Selv om en spesifikk løsning blir foreldet eller erstattes, vil  
svaret på det første spørsmålet hvorfor og valget av hvordan 
ofte forbli gjeldende over lengre tid.

Den gyldne sirkel er visualisert på neste side.

Når mennesker blir stilt et problem er instinktet å nærme seg 
svaret med en løsning – HVA skal vi gjøre for å løse problemet? 
Når dette er avgjort, er det neste naturlige spørsmålet; 
HVORDAN gjør vi det? Selv om dette virker som en effektiv 
måte å håndtere et problem på, setter det ikke problemet i en 
større kontekst, og det åpnes ikke opp for rom for refleksjon 
rundt hva vi faktisk ønsker av løsningen. Dette krever at vi først 
svarer på det mest grunnleggende spørsmålet: HVORFOR?

Å spørre og svare på hvorfor? 
Å finne et svaret på hvorfor kan være vanskelig å formulere. 
Svaret gjenspeiler ofte verdier og meninger som et fellesskap 
eller samfunn deler på et grunnleggende nivå. Den vanligste 
feilen her er å forveksle det vi ønsker av løsningen med et 
spesifikt utfall eller resultat. Lavere kostnader, mindre tidsbruk 
eller høyere inntekter er alle resultater, men svarer ikke på 
hvorfor vi ønsker å løse et problem. 

Svaret på hvorfor er gjerne på et nivå der ulike aktører kan 
være enige uavhengig av om de er politikere, embetsmenn, 
bedrifter eller borgere - noe som gjør det til et sentralt 
spørsmål å stille i en regional kontekst med mange aktører. 
Svaret på hvorfor kan formuleres som en visjon som vil være 
gyldig over tid, og som inspirerer og motiverer – gjerne på et 
individuelt nivå.

DEN GYLDNE SIRKEL – OG VIKTIGHETEN AV Å SPØRRE “HVORFOR?”
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DEN GYLDNE SIRKEL

Kilde: Simon Sinek, tilpasset regional utvikling 
av Future Place Leadership, 2019

HVORFOR
Mål som reflekterer visjon og verdier.

HVA
Konkrete aktiviteter, prosjekter og 
initiativer på et spesifikt felt. 

HVORDAN
Jobbe smartere sammen.

HVORFOR

HVORDAN

HVA
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TEAM KANVAS

Team kanvas er et verktøy som kan brukes i starten av et 
prosjekt for å guide nye arbeidsgrupper med å sette felles mål 
og dele forventninger. Hensikten er å sikre at alle er enige om 
det endelige prosjektmålet og for å bli enige om hvordan 
arbeidsgangen skal fungere underveis. Man deler hvilke 
forventninger man har til hverandre, til seg selv og hva man som 
gruppe realistisk kan forvente å oppnå. En slik øvelse er en god 
investering for å bygge tillit i tidlig prosessen. Verktøyet bidrar 
også til å identifisere hvilken kompetanse gruppen besitter eller 
eventuelt trenger å tilføre for å nå sine mål. 

Materiale: 
Arbeidsark – Appendix side 64 eller stort blankt ark,
post-it lapper, skrivesaker

Tid: ca 20-40 minutter

● Fyll inn skjemaet fra høyre til venstre. Start i stillhet og
bruk gjerne post-it lapper slik at alle kan skrive
individuelle svar, før svarene klistres på arket og deles
med gruppa.

● Dokumenter skjemaet slik at gruppen senere kan
vurdere om målene ble oppnådd
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WELL OF KNOWLEDGE

En god måte å avslutte et møte eller en workshop er å sikre at 
alle forlater møtet med en felles forståelse av hva som skjedde i 
møtet og hva gruppen har oppnådd gjennom møtet. Her 
kommer det enkle verktøyet Well of Knowledge til nytte. Den 
guider deltakere til å reflektere i dybden gjennom enkle trinn.

Materiale: 
Ark eller post-it lapper. Øvelsen kan også gjøres muntlig, men 
da bør punktene skrives opp slik at alle ser dem.

Tid: 10-15 minutter

● Hver person tenker igjennom de fire punktene og
skriver ned sine refleksjoner

● Gruppen deler sine svar og diskuterer

● Tenk igjennom hva dere vil gjøre annerledes eller
fortsette med neste gang dere møtes

1. Repetere  →  Hva skjedde?

2. Referere   → Hvordan føltes det?

3. Vurdere  →  Hvilke nye eller viktige
innsikter kom vi frem til?

4. Reflektere  →  Hva og hvordan kan
jeg ta med det jeg har lært videre?

WELL OF KNOWLEDGE
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DESIGN THINKING 



Metodikk og tenkemåte
Design thinking er en kreativ og menneske-sentrert tilnærming 
som brukes for å løse komplekse problemer. Ved hjelp av en 
rekke verktøy fra design-verdenen brukes metoden til alt fra 
utviklingen av nye produkter, tjenester og opplevelser, til nye 
forretningsmodeller og organisatoriske omstillingsprosesser.

Design thinking er både en metode og en tenkemåte. Metoden 
er praktisk og brukerorientert og fokuserer på 
eksperimentering, testing og læring underveis. Dette krever 
empati, kreativitet og en evne til å bryte gamle arbeidsmetoder 
hos den eller de som ønsker å innovere. Utover å møte 
brukerbehov på en attraktiv måte, må en løsning også være 
teknisk gjennomførbar og økonomisk bæredyktig. Tverrfaglighet 
og samarbeid er en grunnleggende forutsetning for metoden. 

Hvorfor Design thinking? 
Metodikken bak Design thinking er ikke ny, men bygger på 
kunnskap fra design- og innovasjonsforskning som har sine 
røtter fra 60-tallet. Det er likevel i det siste tiåret at 
metodikken har blitt særlig populær, både i privat og offentlig 
sektor. Studier viser at organisasjoner og bedrifter som har 
implementert Design thinking i gjennomsnitt vokser 211%* mer 
enn sine konkurrenter, er omtrent dobbelt så raske med å få 
nye tjenester ut på markedet og er mer innovative med å 
utvikle nye 

HVA ER DESIGN THINKING?

Produkter. I flere land har også offentlig apparater tatt i bruk 
metoden i innovasjonsarbeid, utviklingen av offentlige tjenester 
og under omstillinger av interne systemer på både kommunalt, 
regionalt og nasjonalt plan.  

Prinsipper for Design thinking

● Menneske-sentrert: fokuser systematisk på 
brukerens (innbyggeres and ansattes) behov

● Samskapende: involver alle interesenter for å sikre 
relevans,  eierskap og kompetanse

● Helhetlig: arbeid med løsningen fra flere 
perspektiver og tilpass til konteksten

● Testet: Vær sikker på at løsningen virker i den 
virkelige verden ved å teste, validere og videreutvikle
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HVORFOR DESIGN THINKING 
FOR REGIONER?
Smart samarbeid, innovasjon, engasjement og kreativitet er 
nøkkelord i arbeidet om å styrke attraksjonskraften til Telemark 
når det kommer til grønn omstilling, utvikling og vekst og å 
attrahere investeringer, turister og talenter.

Ved å tilpasse Design Thinking til en regional utviklingsprosess, 
har Future Place Leadership tilrettelagt forutsetningene for 
nettopp kreativitet, innovasjon og problemløsning i en regional 
utviklingsprosess. Hensikten er at aktører i regionen skal kunne 
bruke utviklingsverktøy sammen og utvikle prototyper for 
fremtidig utviklingsarbeid der flere kommuner eller aktører 
jobber sammen. Alt dette er en del av det samme målet: å jobbe 
smartere sammen.

Kjernen er å undersøke hva de underliggende problemene er, 
utforske ulike løsninger og kontinuerlig teste løsningsforslag på 
målgrupper eller sluttbrukeren. Dermed endres både problemet 
og løsningen når ny innsikt oppstår. Prosessen er samskapende 
med flere interessenter. 

Når det kommer til konkrete prosjekter finnes ulike prosesser 
for Design Thinking. Men essensen er alltid det samme; det 
reelle behovet eller utfordringen er utgangspunktet for det som 
utvikles. 

Prosessen vi har utviklet for Jobbe Smartere Sammen kaller vi 
Trippel Diamant, fordi den fungerer som et rammeverk med tre 
etterfølgende faser:

1. Forstå: en utforskende start for å sikre rett forståelse
for brukerens behov eller utfordring.

2. Skape: Med forståelse for det faktiske behovet eller
utfordringen, kan vi «brainstorme» og finne måter å
løse utfordringen på.

3. Levere: Med en eller flere løsningsforslag har vi
utviklet prototyper som skal testes, forbedres og til sist
lanseres

Modellen er visualisert på neste side.

Det bør likevel merkes at Design Thinking ikke er en lineær 
prosess og ofte må man ta flere skritt tilbake før man igjen 
kommer videre. Ved å jobbe i tverrfaglige team styrker evnen til 
å tenke annerledes og se nye sammenhenger som kan lede til 
innovasjon.
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DefinereSøke innsikt BeslutteUtvikle

Problem Problemdefinisjon

TestePrototype

Konsept Lansering

RAMMEVERK: TRIPPEL DIAMANT

SKAPE LEVERE

● Søk innsikt og forståelse
gjennom den eller de som
påvirkes av problemet

● Definer en problemstilling
basert på den nye innsikten
fra forrige fase

● Utvikle flere ulike og
nyskapende løsninger ved å
tillate kreativ tenking

● Beslutt hvilket løsningsforslag
(konsept) skal testes ved å
måle ideer opp mot kriterier

● Skap prototyper for å
utvikle løsningsforslaget
(konseptet).

● Test prototypen på
målgruppen før lansering av
konsept

FORSTÅ
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I Design Thinking er divergent (kreativ) og konvergent 
(analytisk)  tenkning like viktig. 

Divergens betyr å gå fra hverandre eller bli spredt. Når vi 
tenker divergente tenker vi åpent. Problemdefinisjoner og 
løsningsmuligheter får lov til å vokse gjennom assosiasjoner og 
fantasiflukt. Vi søker inspirasjon og holder mulighetene åpne for 
at det finnes flere ulike “sannheter”, avhengig av utgangspunktet.

Konvergens betyr sammentrekking. Når vi tenker konvergent 
benytter vi oss av logisk resonnement, systematisk analyse og vi 
sorterer og vurderer etter gitte kriterier. 

Ved å kombinere disse to tenkestilene utnytter vi kapasiteten 
vår best. Design Thinking tar derfor utgangspunkt i en 
vekselvirkning mellom de to tenkestilene. Den skiller mellom 
åpne faser for idéskaping, hvor den divergente tenkingen får 
dominere, og lukkende faser der vi treffer beslutninger, hvor 
den konvergente tenkingen dominerer. 

TO TENKEMÅTER
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DIVERGENT
skape muligheter

KONVERGENT
Ta valg

Kreativ
Intuitiv

Subjektiv
Fantasifull

Holistisk
    Åpen
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Analytisk
Logisk

  Objektiv
Realistisk

Planlagt
   Vurderende
Kvantitativ
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For å løse et problem på en god måte er det viktig å forstå 
hvilket behov man faktisk prøver å dekke. Om det er et 
produkt, en tjeneste eller system man utvikler er det alltid noen 
som skal håndtere det, levere det, bruke det.

Mange gode ideer feiler eller blir utkonkurrert fordi de bommer 
på hva brukeren eller innbyggeren faktisk ønsker og trenger. 
For å unngå dette er det viktig at man ikke kun jobber fra et 
ovenfra-og-ned perspektiv, men sikrer at nye initiativer og 
løsninger møter behovene til målgruppen. Det krever at man 
også jobber med et nedenfra-opp perspektiv der man tør å 
legge fra seg ideer og antatte løsninger og ta et skritt tilbake. 

Denne oppstartsfasen har flere ulike navn, som empati- eller 
diagnose-fasen, fordi fokuset nettopp er å kartlegge 
menneskelige behov og se sammenhenger mellom ulike 
utfordringer. I denne håndboken benyttes overskriften Innsikt 
for å minne om at første steg tas med et åpent sinn der man går 
bort fra antagelser og søker ny innsikt. Forøvrig er empati et 
viktig stikkord gjennom hele innovasjonsprosessen og brukere 
bør kobles inn flere ganger i de ulike fasene.

Husk at det du leter etter er innsikt, 
ikke en sannhet.

Å FORSTÅ HANDLER OM INNSIKT
I dette kapittelet finner du verktøy som vil hjelpe deg med å 
samle innsikt og forsikre deg om at du stiller riktig spørsmål. 
For å komme frem til en løsning som skaper verdi, må man først 
vite hvor skoen trykker. På neste side er Challenge 
map-verktøyet, som bidrar til å sette i gang søken etter innsikt 
ved at flere aktører sammen kartlegger problemårsaker og 
sammenhenger.
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Dette verktøyet er et godt utgangspunkt for å undersøke 
hvordan problemer og systemer henger sammen og påvirker 
hverandre. Verktøyet egner seg spesielt godt når problemet er 
svært sammensatt og det er mange inngangsveier. Det er 
fordelaktig om arbeidsgruppen består av mennesker med ulik 
kunnskap og bakgrunn. Husk at dette er et verktøy for kreativ 
tenking, så det er om å gjøre å få ned så mye på arket som 
mulig.  

Materialer: Stort ark, tusjer

Tid: 45-90 min

1. Skriv problemet på midten av et stort ark

2. Skriv stikkord som beskriver hvordan utfordringen 
påvirker eller er påvirket av andre utfordringer.  La én 
person skrive og bruk kun en farge. 

3. Bruk nye farger til å tegne koblinger mellom ord. 
Identifiser temaer/problemområdet og skriv overskrifter 

Tenk på:
Hvorfor har vi dette problemet? 
Hva forårsaker det underliggende problemet? Og hva forårsaker 
igjen det problemet…? 

Denne øvelsen kan med fordel brukes i kombinasjon med 
rollekort dersom arbeidsgruppen er liten, for å minne om at det 
er mange ulike perspektiver til problemet. Se Appendix side 65

CHALLENGE MAP
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Etter at arbeidsgruppa har en felles overordnet forståelse av 
utfordringen er det på tide å henvende seg til målgruppen for å 
få et enda klarere bilde av hva som er viktig. Et helt sentralt og 
grunnleggende verktøy i denne fasen er intervjuer.

Hvem vet best?
Før man setter i gang med intervjuer er det lurt å tenke ut 
hvem som er gode kandidater: er det de som kjenner tjenesten 
fra før, de som ikke gjør det, men burde gjøre det eller  er det 
andre interessenter som f.eks. leverandører, fageksperter eller 
myndigheter? Det er greit å definere noen spissede 
fokusgrupper, men i begynnelsen er viktig å ha bredde og høre 
fra mange interessenter for ikke å danne et skjevt bilde.

Etter intervjuet
Etter hvert intervju er det viktig å notere svarene ned så fort 
som mulig. Når flere intervjuer er gjennomført samles svarene 
opp og sammenlignes. Finnes det noen tendenser? Var noe nytt 
eller uventet? Eller fikk dere bekreftet en antakelse? Dersom 
det ikke kom opp noe nytt i det hele tatt er det trolig et tegn på 
for lite mangfold i intervjupersonene -  intervju noen fler! 

INTERVJUER
Det finnes en rekke verktøy som gjør det enklere å 
oppsummere innsikt, tendenser og  se sammenhenger. I 
Appendix side 67 finner du empatikart som kan brukes for å 
kategorisere svar. Dette verktøyet brukes også i senere når vi 
tester prototyper i neste kapittel.

Tips for gjennomføring av intervju

● Skriv en intervjuguide på forhånd med spørsmålene du
vil stille. Denne er den samme for alle du intervjuer

● Begynn intervjuet med å forklare hensikten bak
intervjuet - hva svarene skal brukes til, hvem som har
tilgang til dem osv.

● Start med enkle og åpne spørsmål før du går i dybden

● Unngå ja/nei spørsmål

● Ikke hopp automatisk til neste spørsmål - spør om årsak
og bakgrunn

● Om mulig  er det best å være to personer (én som
leder intervjuet og en som noterer)
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“If I had one hour to solve a problem, 
I would use the first fifty-five minutes 
to formulate the right question. 
Once I’ve identified the right question, 
I can solve it in less than five 
minutes.”
Albert Einstein



Heisen er for langsom!
Skift deler av motoren

Installér en ny heis

Samme problem, ny problemformulering
Ved å ta utgangspunkt i problemet “heisen er for langsom” og 
omformulerer setningen til “hvordan kan vi få ventetiden til å 
føles kortere” eller “hvordan kan vi skape en behagelig 
opplevelse gjennom bygningen?” åpner vi opp for et nytt 
løsningsrom selv om behovet er det samme. Poenget her er ikke 
at det er feil å velge en teknisk løsning, men innse at måten 
problemet stilles påvirker hvordan vi tenker frem mot en 
løsning. Det kan føre til nye ideer som kanskje er midlertidige 
eller permanente, men som kanskje kan implementeres raskere 
og billigere og samtidig møte brukerens behov.

Spør vi det riktige spørsmålet?
Etter å ha samlet innsikt om brukeres behov og kartlagt 
årsakssammenhenger oppdager man ofte nye sider av det 
opprinnelige problemet, eller at det kanskje finnes et annet 
problem man kan eller bør ta tak i. Ved å bruke den nye 
innsikten kan vi omdefinere problemene til nye mulighetsrom 
der nye løsninger oppstår.

Et tenkt scenario
Se for deg at du drifter en gammel bygning der de fleste tar 
heisen for å komme seg opp og ned mellom etasjene. Heisen er 
gammel og etasjene mange, og du begynner å få klager på at 
heisen er for langsom. Din oppgave er å gjøre noe med saken. 

Du kan ta tak i det tekniske og erstatte deler av maskineriet,  
bytte ut motoren eller kanskje installere en helt hy heis. Dette 
vil koste en del penger og heisen vil være ute av drift under 
arbeidet. Løsningen er ressurskrevende og kostnadene vil 
påvirke andre deler av byggningsdriften.

En annen tilnærming til problemet er å undersøke hvorfor folk 
klager. Er heisen virkelig uutholdelig langsom? Kan vi endre 
opplevelsen av å vente på heisen? Er det noe i heisen eller 
omgivelsene som gjør at ventetiden føles ekstra lang? 

(OM)DEFINERE ET PROBLEM
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Figur 4.1: Ett behov, to tilnærminger

Hvordan kan vi få 
ventetiden til å virke kortere?
Installer en skjerm med nyheter 

Bruk heisen til å vise kunst
Gjør det attraktiv å velge trappen



Omdefinere et problem
Hensikten med verktøyet Hvordan kan vi (HKV) er å formulere 
en problemstilling som stimulerer til å tenke kreativt og komme 
raskt i gang med mange ulike ideer. Verktøyet bygger på 
innsiktsfasen, der er en tydelig målgruppe og deres behov er 
kjernen i problemstillingen. Formuleringen skal være åpen nok 
til å tillate mange ulike løsningsforslag, men samtidig ikke være 
så abstrakt at mål og behov blir vanskelig å begripe. Å finne 
denne balansen er vanskelig i begynnelsen og oppgaven krever 
litt øvelse. På neste side finner du et eksempel som viser en 
“hvordan kan vi…” formulering med riktig balanse.

Materialer: tusjer, HKV-kort fra Appendix side 64 eller post-it 
lapper/blanke ark

Tid:  30-60 min

1. Begynn individuelt med å tenke på innsikten og de ulike
perspektivene fra innsikt-fasen

2. Formuler så mange “Hvordan kan vi…” spørsmål som
du klarer på 10 minutter

3. Gruppen deler sine formulering

HVORDAN KAN VI… 

4. Sorter HKV i klynger med samme tema

5. Forsøk å komme med flere formuleringer - kanskje er noen
spørsmål like nok til at en ny formulering oppsummerer begge
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For 
smalt

For åpent

Akkurat 
passe

Hvordan kan vi… forbedre flyreiser?

Hvordan kan vi… få passasjerer til å benytte sine egne mobiler 
for å finne informasjon, fremfor å henvende seg til mannskapet?

Hvordan kan vi… gjøre flyreiser mer komfortable for voksne 
som reiser med barn, slik at de føler seg ivaretatt? 
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Når en tydelig problemdefinisjon er formulert er tiden inne for 
å sette i gang med å finne løsninger. Skape-fasen handler om 
utvikle mange radikale og forskjellige løsninger, før man går over 
til å finne et fokus ved å vurdere ideer opp mot kriterier og 
beslutte et konsept.

Kvantitet kommer før kvalitet
I første del av denne skaperfasen er det viktig å begynne med et 
åpent sinn. Alle ideer er velkomne, uansett hvor ville eller 
urealistiske de først måtte virke. Nye ideer oppstår ofte når vi 
assosierer fritt og er ukritiske. Kvantitet vil lede til kvalitet.  

Det er lurt å starte idegenerering først individuelt, så med 
andre. Sett hensiktsmessige tidsrammer og følg de. Ofte 
kommer man på flere ideer når man er under litt tidspress og 
ikke rekker å tvile. Bruk alltid blanke ark eller post-it lapper, 
skriv med store bokstaver og tegn gjerne enkle skisser. 

På neste side finner du en oppskrift for brainstorming. Videre i 
kapittelet kommer verktøy for å snevre fokuset og velge en idé.

SKAPE

Skal innovasjon og kreativitet bli en naturlig del av hverdagen til 
organisasjoner, må ledelsen tenke strategisk, forstå at dette arbeidet må 
prioriteres kontinuerlig og ikke bare være et honnørord.
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Brainstorming er en velkjent metode og utmerket øvelse for å 
sette igang kreativiteten og raskt komme på mange løsninger. 
Husk at ideen skal svare på problemdefinisjonens punkter, altså 
hvem er den for (målgruppe), hva er ideem (handling) og hvilket 
problem løser den (mål eller behov). 

Materialer: post-it lapper/blanke ark, tusjer, penner

Tid: 15-30 min

1. Ta en bunke post-it lapper eller blanke ark

2. Se på problemdefinisjonen og skriv ned så mange 
løsninger som du klarer. Ideen bør være mer enn et 
stikkord, men ikke lengre en to setninger 

3. Gruppen deler sine ideer og prøver sammen å komme 
på flere ideer eller utvikle andres ideer

Tips
● Ikke vær kritisk. Aldri si “nei… ” eller “ja, men...”
● Bygg videre på ideer (“Ja, og…”) 
● Står du stille kan du se på “hvordan kan vi” 

formuleringen og se om du kan skrive den om, slik at 
den blir inspirerende

STILLE BRAIN-STORMING

Miniøvelse: Bruk en binders
1. Ta en bunke post-it lapper og se for deg en 

binders. 

2. Bruk 3 minutter i stillhet på å skrive ned/tegne 
alt man kan bruke en binders til. Hvor mange 
funksjoner finner dere? 
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Etter at mange ulike ideer har kommet ned på papiret er tiden 
inne til å finne et fokusområde. Denne delen er mer 
konvergent, altså mer analytisk. Det betyr likevel ikke at en ide 
er ferdig utviklet, heller at den peker i riktig retning for videre 
utvikling.

Orden ut av kaos 
Det finnes mange måter å prioritere og evaluere ideer for å 
komme frem til noe som er nyttig og er gjennomførbart. I 
prosjekter der det er mange ideer å velge mellom kan det være 
nyttig å grovsortere dem før man forsøker å velge ut de beste 
løsningene. For grupper er det lurt at individer får tid til å tenke 
hver for seg selv før man setter i gang med å diskutere og tenke 
i fellesskap. 

Denne delen oppsummerer tre enkle verktøy for å finne fokus i 
prosessen og utvikle ideer som senere skal prototypes, testes 
og forbedres.

Side 45. Intuitiv sortering – rask sortering i en gruppe

Side 46. Dot voting – demokratisk valg av ide

Side 47: Konseptark – verktøy for å spisse fokuset for en ide 
og sette grunnleggende mål

FOKUS

NB! Ideer som forkastet i denne fasen kan være nyttige i andre 
prosjekter. Å samle idekataloger til senere bruk kan enkelt 
settes sammen av notater og bilde som lagres digitalt.. 
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INTUITIV IDESORTERING
Dette verktøyet brukes til rask sortering av ideer. Verktøyet 
fungerer spesielt godt i tilfeller der ideene er mange og det er 
behov for et overblikk. Verktøyet styrke og svakhet er at den 
ikke måler ideer opp mot kriterier, men gir rom for en mer 
intuitiv vurdering, som kan være et utgangspunkt før man setter 
i gang med analytiske vurderinger. Verktøyet belyser også om 
gruppen stort sett er enige eller om holdningene er spredte.

Matrisen består av fire felter: 
1. Ikke verdt det - ideer som kan forkastes med én gang

2. Lavt-hengende frukt - ideer som ikke er
revolusjonerende, men enkle å gjennomføre

3. Ukjent farvann - ideer som har potensiale, men som vi
er usikre på, ikke vet om kan gjennomføres

4. Lysende stjerner - ideer som er nyskapende, lovende og
inspirerende

Materialer: Arbeidsark fra Appendix side 67 eller et stort 
blankt ark som deles inn i fire felter

Tid: 10-20 min

1. Alle på gruppa plasserer ideene i de ulike feltene etter
egen mening. Det er lov å flytte på andres lapper og sine
egne. Det er ikke lov å begynne å forsvare ideer.

2. Når alle lappene er oppe og sorteringen ferdig kan
gruppen begynne å diskutere plasseringen av ideene.

LAVTHENGENDE FRUKT

LYSENDE STJERNERUKJENT FARVANN

IKKE VERDT DET

IDÉ
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DOT VOTING

IDÉ

IDÉ

IDÉ

IDÉ

IDÉ

IDÉ

IDÉ

Dette verktøyet er en rask og enkel måte for grupper å komme 
til en felles beslutning når valgmulighetene er mange.

Materialer: tusjer eller  små klistremerker. 

Tid: 10-15 min

1. Heng ideene opp på veggene

2. Alle får 3 stemmer hver

3. Alle fordeler sine stemmer ved å sette et merke på sine 
favoritter 

4. Først når alle har stemt i stillhet er det lov å diskutere 
valgene dere har tatt

5. Hva er styrkene og svakhetene ved ideen(e) som fikk 
flest stemmer?
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KONSEPTARK
Konseptarket brukes for å artikulere ideer, konkretisere dem 
og dokumentere dem. Verktøyet hjelper med å utdype ideer og 
gjør det lettere å diskutere og evaluere videre og er derfor en 
god måte å runde av et møte. Bruken av konseptarket bør 
likevel tilpasses både arbeidsgruppen og hvordan ideene skal 
brukes videre i prosessen. Skal ideene f.eks. ligge til grunn for en 
mer dyptgående bearbeidelse med samme deltagere? Eller skal 
de brukes som innspill til en annen gruppe? Slike avgjørelser bør 
tas på forhånd, for å unngå blindspor.

Materialer: Konsept-ark fra Appendix side 68, post-it lapper, 
tusjer/penner

Tid: 45 - 90 min

1. Se gjennom konsept-arket og vurder om alle feltene er
hensiktsmessige i forhold til prosjektet - overskrifter
kan evt. endres og felter som ikke er relevante kan
krysses ut

2. Fyll konsept-arkets rader fra venstre til høyre. Bruk
gjerne post-it lapper først så det er enklere å gjøre
endringer
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Når en ide er formulert og mål har blitt fastsatt i fokus-fasen er 
det på tide å planlegge fremover mot levering og 
implementering. I likhet med de to tidligere delene i Trippel 
Diamant-rammeverket består Levere-delen av to faser der den 
første handler om å lage flere, ulike prototyper, før man går 
over til å teste og forbedre løsninger før endelig lansering.  

Regional utvikling = startup?
I start-up og teknologimiljøer snakker man mye om prototyper, 
beta lansering, overgang fra konsept til minimum levedyktig 
produkter, skalering osv. Nå fungerer ikke regional utvikling på 
en lignende måte - eller gjør det det? I Jobbe Smartere Sammen 
ønsker vi å finne en måte som gjør regional utvikling, 
samskaping og samarbeid mer fokusert på brukeres behov. Som 
sådan har rammeverket Trippel Diamant og tenkemåten i 
Design Thinking noen paralleller til hvordan start-ups arbeider.

Kort sagt: før man investerer store ressurser og fordeler 
offentlig finansiering, bør man utvikle smarte måter for å 
prototype og teste løsninger. 

Å LEVERE

I denne delen verktøykassen presenterer vi to verktøy: 
Empatikart og Moment of Truth som begge hjelper med å 
kartlegge brukeres behov og samle tilbakemeldinger. 
Tilbakemeldingene er viktige for å forbedre en løsning og i noen 
tilfeller kan de også avdekke større svakheter i et 
løsningsforslag.

Som nevnt i begynnelsen av Design Thinking kapittelet er 
metoden sjelden lineær og ofte må man ta noen skritt tilbake 
eller vende tilbake en tidligere fase før man kommer fram til noe 
som virkelig er verdifullt og nyttig for brukeren.
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Hensikten med å lage prototyper er å raskt og kostnadseffektivt 
få frem fungerende løsninger som kan testes på brukere, slik at 
man får justert løsninger tidlig og flere ganger. Samtidig fører 
prototyping ofte til at man lærer mye om hvordan tjenesten kan 
bli robust og bærekraftig i møte med uforutsette utfordringer.

Gode prototyper er billige og har en lav grad av detalj. Det 
viktige er ikke hvordan prototypen ser ut, men å få 
tilbakemeldinger på løsningen fra brukere. Fungerer den? 
Tilfører den noe brukere vi ha? Ofte er det slik at prototyper 
som ser mindre “ferdige” ut fører til bedre feedback, fordi 
tilbakemeldingene vil fokusere på funksjoner og nytte, ikke 
utseende og små detaljer.

Det er lurt å bygge taktile fremstillinger for ideene dine. Noen 
kan begynne på papir eller i papp, mens andre er kan være 
større installasjoner, romløsninger eller applikasjoner som 
testes, som om de var ekte. En tidlig prototype vil likevel være 
så enkel at en arbeidsgruppe vil kunne klare å lage den i løpet av 
en workshop på et par timer. Med hjelp av enkle verktøy som 
ark, teip, tusj og saks kan man raskt lage noe håndfast som viser 
en ide bedre enn vi kan forklare en ide.

Prototyper av stemmebåser for valg i Norge
Kilde: Comte Bureau

PROTOTYPER
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Gode spørsmål å ta med

● Hva er konteksten? Et digitalt eller fysisk sted? Hva er 
det brukeren ønsker å gjøre

● Hva opplever brukerne i situasjonen? Er de lettet, 
frustrert eller forvirret?

● Identifiser de største “smertepunktene”. Dette kan for 
eksempel være mangel på informasjon, dårlig 
koordinering eller ventetid.

● Hvordan løser eller letter løsningen deres brukerens 
opplevelse av situasjonen? 

● Hva endrer løsningen realistisk sett?

● Hva er det neste som skjer? (Neste “moment of 
truth”?)

MOMENT OF TRUTH

Moment of truth er et verktøy som støtter en brukersentrert 
tilnærming i innovasjon/produktutvikling. Arbeidsgruppen 
inviterer eller utvikler en eller flere imaginære brukere 
(personas) og kartlegger en situasjon der brukerne møter på 
utfordringen som dere prøver å løse (“moment of truth”). 
Verktøyet hjelper en gruppe med å brainstorme eller raffinere 
løsningsforslaget slik at situasjonen (moment of truth) blir bedre 
for brukeren. 

Materialer: Flip over ark/tavle eller store ark, tusjer

Tid: 45- 60 min per “moment of truth”

1. Prosjektgruppa velger en eller flere målgrupper 
“persona” (en ekte eller fiktiv person som 
representerer målgruppen).

2. Gruppa ser for seg en dag/uke/måned eller år og 
identifiser 3-5 situasjoner der målgruppen “personaen” 
støter på utfordringen - både før og etter 
løsningsforslaget er implementert. Prosjektgruppen 
tegner en tidslinje eller et kart og prioriterer 1-2 
situasjoner som de kan forbedre ved å videreutvikle 
løsningsforslaget.
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3. Diskuter i prosjektgruppen: hva har vi lært om målgruppen så
langt og hvordan påvirker det løsningsforslaget?

4. Diskuter i prosjektgruppen: hva er det vi ennå ikke vet?
Vurder dette spørsmålet og bruk svaret som utgangspunkt for
neste intervjurunde.

Empatikartet er et verktøy som brukes til å forstå hva som ble 
sagt (både direkte og indirekte) i et intervju med en sluttbruker 
eller interessent. Hensikten er å overkomme egne antakelser 
ved å analysere brukeres svar i detalj: hva målgruppen gjør, ser, 
hører, forventer, så vel som deres prioriteringer, frustrasjoner 
og motivasjoner i møtet med en tjeneste/produkt. Denne 
innsikten kan deretter brukes til å utvikle en prototype, 
optimalisere en løsning og teste funksjoner før endelig lansering. 
Verktøyet er basert på “Customer empathy map” av Board of 
Innovation. 

Materialer: Empatikart Appendix side 69, skrivesaker. 

Tid: 10-15 min per intervju 

1. Ta notater under hvert intervju. Bruk notatene til å fylle inn
empatikartet så fort som mulig etter at intervjuet er
gjennomført.

2. Lag ett empatikart som fungerer som et sammendrag av de
viktigste punktene fra alle intervjuene.

EMPATIKART
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STEDSUTVIKLING OG ATTRAKSJONSKRAFT 
– NOEN VERKTØY 

I dette kapittelet presenteres noen utvalgte tips, verktøy og 
trender som er knyttet til steders attraksjonskraft og utvikling, 
og som er spesielt relevante.

Konkurransen om å tiltrekke nye talenter, innbyggere, 
investeringer, selskaper og turister er tøff. Derfor er innovasjon 
og kreativitet helt nødvendig for å skille seg ut, så vel som å 
finne frem til nye strategiske tilnærminger.

Når det kommer til innovasjon og kreativitet for å tiltrekke og 
beholde målgrupper vil rammene rundt Design Thinking fra 
forrige kapittel være svært nyttige i utviklingen av nye 
aktiviteter, opplevelser og tjenester.

Dette kapittelet guider deg frem til en strategisk tilnærming for 
hvordan du konkret kan jobbe med stedsbranding, talent- og 
forretningsattraksjon. Metodene og tipsene er testet i flere 
regioner i Norden og Europa - og vi håper at de vil bidra i å 
lede arbeidet for å skape et mer attraktivt sted.
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PLACE BRANDING – NÅR DEN ER SOM BEST 
Place branding handler om å skape et godt omdømme og styrke 
attraksjonskraften til et sted for å tiltrekke ulike målgrupper 
som for eksempel nye beboere, talenter, studenter, investorer 
og turister. Place branding bør bygges på stedets identitet og 
eventuelle særtrekk.

Ofte blir place branding misforstått som noe som først og 
fremst handler om kommunikasjon og markedsføring og 
overfladiske endringer - som det å lansere en ny logo, design 
profil eller slagord for et sted. Snarere handler god place 
branding om å øke attraksjonskraften til stedet gjennom 
aktiviteter og opplevelser i tillegg til kommunikasjon og 
markedsføring. Sammenhengen og koordineringen mellom 
utviklingsaktiviteter og kommunikasjon er avgjørende for å 
kunne skape et helhetlig bilde av en region eller kommune.

Moderne og effektiv place branding gjennomsyres av fire 
karaktertrekk og problemstillinger:

1. Det handler ikke (bare) om deg

2. Innovasjon differensierer

3. Opptre slik du ønsker å bli oppfattet for  å bygge
et godt omdømme

4. Hvem skal markedsføre deg?

På de neste to sidene utdypes resonnementet for disse fire 
faktorene, med håndfaste råd og illustrasjoner/modeller.

55



Det handler ikke (bare) om deg
Mange regioner og kommuner utgår ofte fra at de ønsker å 
tiltrekke seg ulike målgrupper for at målgruppene skal gjøre noe 
for dem; arbeide i, besøke og betale skatt i regionen. Det er lett 
å glemme å stille seg spørsmålet: Hva kan vi gjøre for å hjelpe 
andre, i vårt miljø? Tenk på København som i sitt arbeid for å bli 
den første klimanøytrale hovedstaden i verden bidrar til resten 
av kloden og samtidig blir et relevant og attraktivt sted for 
selskaper, studenter og forskere med interesse for 
klimaløsninger. Ved å tenke på hvordan stedet ditt kan hjelpe 
andre, blir du relevant, interessant - og bevisst.

Innovasjon differensierer
Mange regioner synes det er vanskelig å presentere noe som er 
helt unikt og som skiller seg ut fra andre regioner. Her er 
innovasjon avgjørende: Ved å gjøre noe helt nytt eller gjøre noe 
på en ny måte, kan relevans og oppmerksomhet skapes. Et 
inspirerende eksempel er byen Oulu i Nord-Finland, som klarte 
å tiltrekke seg både verdenspressen og venture-kapitalister fra 
hele verden gjennom sitt unike Polar Bear Pitching konsept, der 
start-ups presenterer sine forretningsidéer til internasjonale 
investorer. De får bruke så mye tid som de vil, men må gjøre 
det i iskaldt vann i et hull i isen. Arrangementet er ikke bare 
oppsiktsvekkende og unikt, men bygger også på den finske 
identiteten som er kjent for der badstu og isbading. 

Opptre slik du ønsker å bli oppfattet for  å bygge et 
godt omdømme
Selv de gamle grekerne kunne litt om merkevarebygging. Et kjent 
sitat fra filosofen Sokrates lyder: “The way to gain a good 
reputation is to endeavor to be what you desire to appear”. 
Moderne uttrykk i samme ånd er “show, don’t tell” og “practice 
what you preach”". Poenget er at god merkevarebyggingen skjer 
gjennom handling, ikke bare å kommunikasjon. Om man som 
region ønsker å bli oppfattet som nyskapende, er det viktig å la 
søken etter innovasjon gjennomsyre alt det man gjør og satser 
på i regionen.

Hvem skal markedsføre deg?
Akkurat som det er mer effektivt å vise noe gjennom handling 
enn fortelling, er det også langt mer effektivt å la noen andre 
enn deg selv kommunisere om ditt sted. Spørsmålet er: Hvordan 
få talentene, studentene, bedriftene eller turistene til å hjelpe 
med markedsføring? Relevant og inspirerende content marketing 
er en måte; dvs. å skape innhold som andre vil dele. Å åpne opp 
egne kanaler eller sørge for at målgruppene blir 
steds-ambassadører er også effektive grep. Tenk på Stockholm 
Business Region (SBR) som hver uke overlot sin Twitter-konto 
Move til Stockholm til en ny start-up, som fikk formidle sitt eget 
syn på hvordan det er å leve og jobbe i Stockholm. Slik 
markedsføring er mye mer troverdig og kostnadseffektivt enn 
om SBR selv skulle kommunisere noe om Stockholm.
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Å TILTREKKE OG BEHOLDE KOMPETANSE OG TALENTER
Mange regioner i Norge, så vel som i resten av Norden og 
Europa, opplever en stor kompetansebrist i flere bransjer og 
blant mange faggrupper. Den økende konkurransen har ført til 
at stadig flere regioner og kommuner jobber aktivt - ofte 
sammen med næringsliv og universiteter - for både å tiltrekke 
og beholde talenter, for å hjelpe arbeidsgivere med å finne riktig 
kompetanse.

Et konkret og anvendelig rammeverk for dette arbeidet er 
Talent Attraction Management (TAM), som i dag brukes av en 
rekke regioner rundt om i Europa. Rammeverket utgår fra 
behovene som talenter har i ulike faser av å flytte til et nytt sted 
og hvilke typer aktiviteter og tjenester et sted bør tilby for å 
tiltrekke og beholde på tilflyttet kompetanse. Figur X illustrerer 
komponentene i rammen, som forklares ytterligere på neste 
side. 

Figur 7.1: Talent Attraction Management-rammeverket
Kilde: Future Place Leadership, modifisert fra Tendensor, 2013
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TAM bygger på fire typer aktiviteter og en aktiv koordinering av 
aktivitetene, som ofte utføres av ulike typer organisasjoner i et 
økosystem. De fire hovedaktivitetene er: 

1. Talent Attraction – markedsføring- og rekrutterings 
aktiviteter  

2. Talent Reception – aktiviteter for å ønske 
velkommen og tilby talenter en “myk landing”  

3. Talent Integration – aktiviteter siktet på å hjelpe 
innflyttede talenter å føle seg hjemme og at de kan 
utvikle seg i et lengre perspektiv, som f.eks. nettverk for 
yrkesmessige og sosial integrering

4. Talent Reputation – aktiviteter siktet på å bygge 
stedets og arbeidsgivernes attraksjonskraft, som place 
branding, employer branding-innsatser og 
ambassadørnettverk

Sist, men ikke minst trenger noen eller flere aktører koordinere 
eller orkestrere de ulike aktivitetene for å kunne møte 
talentenes individuelle behov, noe vi kaller management of the 
talent ecosystem.

Kommuner og regioner kan velge å legge fokus på visse steg, ut 
fra hvilke svakheter og styrker de har. For eksempel vil en 
region med et sterkt omdømme i verden kanskje fokusere 
mindre på aktiv markedsføring og mer på å ta imot og integrere 
talenter.

PS. Vil du lære mer om talent-attrahering for steder? Da kan du 
laste ned denne håndboken:
Talent Beyond Capitals 

58

https://futureplaceleadership.com/toolboxes/talent-beyond-capitals/


Å TILTREKKE NYE FORETAK OG INVESTORER
Akkurat som med talentattrahering er konkurransen om å 
tiltrekke nye selskaper og investeringskapital økende, mellom 
land så vel som regioner og kommuner. Nye investeringer 
skaper nye arbeidsplasser og vekstmuligheter for et sted.

Et konkret rammeverk og tilnærming for såkalte investerings- 
eller etableringsfremmende arbeid er Business Attraction 
Management (BAM). Rammeverket er en helhetlig tilnærming 
som knytter sammen forskjellige strategier og prosesser både 
for å tiltrekke og for å få størst mulig nytte av investeringer. I 
tillegg knytter rammene investeringsfremmende arbeid til 
kommunens eller regionens generelle agenda for vekst- og 
innovasjon.

BAM er basert på fire typer hovedaktiviteter, og en aktiv 
koordinering av aktivitetene, som ofte utføres av forskjellige 
typer organisasjoner i et økosystem. Figur Y illustrerer 
komponentene i rammeverket. På neste side beskrives hver del 
ytterligere.

Figur 7.2: Business Attraction Management-rammeverket 
Kilde: Nordic Place Academy, 2015, Business Attraction Management 
for Cities and Regions 
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De fire hovedaktivitetene for BAM: 

1. Branding av et sted kan sees som både starten og 
slutten på denne selvforsterkende syklusen. Proaktiv 
merkevarebygging og økt attraksjonskraft vil gjøre det 
lettere å tiltrekke seg investeringer og nye foretak.

 
2. Attracting-aktiviteter handler om identifisere og skape 

interesse, etablere kontakt og et forhold til den 
potensielle investoren, samt å fasilitere investorers 
besøk av stedet. Dette inkluderer markedsføring, 
pakketering av investeringsmuligheter, salg og såkalt 
lead generation og one-stop-shop-løsninger for sømløs 
service.

3. En avtale om en investering fører til neste fase, kalt 
establishing-fasen. Fasen handler om å skape en “myk 
landing” for det investerende selskapet, samt ulike 
administrative og strategiske støtteverk, som for 
eksempel tilgang til kontorlokaler og tomteareal, 
nettverk, talenter, innovasjonsstøtte og klynger, og hjelp 
med tillatelser og lisenser.

4. En vellykket etableringsfase fører igjen videre til 
growing- fasen, som handler om å gi investorer 
ytterligere arbeidskraft og talenter, innovasjonsnettverk 
og sosiale og profesjonelle nettverk - alt for å støtte 
investorens vekst- og innovasjonsevne. En investor som 
vokser og trives vil sannsynligvis gjøre ytterligere 
investeringer, men vil også være en god referanse og 
ambassadør for stedet. En førnøyd investor vil igjen 
styrke stedets merkevare - og dermed er vi tilbake i 
branding-fasen..

Akkurat som med TAM (se s. Z), er det også behov for proaktiv 
koordinering eller orkestrering av det investeringsfremmende 
arbeidet, da det vanligvis utføres av en rekke organisasjoner i et 
økosystem, for eksempel kommune/region, selskaper, 
universiteter og ulike nettverk/foreninger. En suksessfaktor for 
BAM-arbeidet er å utvikle et relasjon og dialog med 
investeringsselskapet i alle fire faser.

PS.Vil du lære mer om Business Attraction Management  for 
steder? Da kan du laste ned denne håndboken:
Business Attraction Management for Cities and Regions
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Team Canvas (metode s. 26 )
printstørrelse A3 
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Rollekort 
printstørrelse A4 
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Hvordan kan vi... (metode s. 39 )
printstørrelse A3 



Intuitiv idesortering (metode s. 45)
printstørrelse A3 



Konseptark (metode s. 47)
printstørrelse A2 eller større



Empatikart
HVA ER DET BRUKEREN… 

Team: Dato / Sted:

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Tenker og føler?
Personlige prioriteringer, bekymringer og ambisjoner...

Gjør og sier?
Holdning uttad, atferd overfor andre...

Hører?
Hva sier kolleger? Hva sier sjefen? Hva sier opinionsledere?

Vektlegger?
Miljø, sosiale verdier, markedspotensiale

Er frustrert over?
Barrierer, utfordringer...

Blir motivert av?
Ønsker, behov, tiltak for å lykkes...

Empatikart (metode s. 52)
printstørrelse A3 



Place Attractiveness Management Canvas (“PAM Canvas”) er et 
rammeverk og visuelt verktøy som brukes til å vurdere, 
forbedre eller utvikle nye strategier for å tiltrekke investorer, 
talenter, innbyggere og turister til en region/sted.

Verktøy kan brukes både til å øke attraktiviteten til et sted (en 
del av en by, by, region) eller en stedsspesifikk industri (for 
eksempel en industriklynge eller næring som reiselivsnæringen).

PAM Canvaset er inspirert av “The Business Model Canvas” 
som ble utviklet av Alexander Osterwalder og et team på 470 
bidragsytere i boken “Business Model Generation” fra 2010. 
Future Place Leadership har tilpasset verktøyet slik at det kan 
brukes i en stedsspesifikk kontekst.

Hvordan bruke verktøyet?
Canvaset kan printes på et stort ark eller tegnes opp på en stor 
flate slik at en gruppe sammen kan skissere og diskutere 
elementer i en forretningsmodell eller strategi med hjelp post-it 
lapper eller tusjer. Verktøyet er praktisk og skal fremme 
diskusjon, kreativitet og analyse.

THE PLACE ATTRACTIVENESS MANAGEMENT CANVAS 
– et verktøy for utvikle attraksjonskraft rettet mot investorer, talenter og besøkende.

Canvaset består av følgende deler:

Kjerneaktiviteter: Utgjør de viktigste aktivitetene for å skape 
en Place Value Proposition.

Hovedressurser: De viktigste ressursene for å skape verdi for 
kunden (dvs. investorer, turister, talenter osv. I denne 
kategorien tilhører anlegg eller verdier som finnes og som er 
nødvendige for å opprettholde og støtte virksomheter, deres 
aktiviteter og verdikjeder. Disse ressursene kan være 
menneskelige, økonomiske, fysiske, kulturelle og intellektuelle.

Partnere: Hvem er våre viktigste partnere i og utenfor 
regionen? En region eller by kan ha nytte av å ha tilgang til 
lokale, regionale, nasjonale og internasjonale nettverk, som kan 
tilføre nye eller komplementære ressurser og aktiviteter. For 
eksempel kan et medlemskap i en internasjonal 
nettverksorganisasjon for byer eller regioner uthjøre en slik 
rolle. I tillegg kan bedrifter eller universiteter ha nasjonale og 
internasjonale nettverk som kan brukes til å finne partnere for 
samarbeid og promotering.
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Place Brand og Place Value Proposition: Place Brand er 
bildet man ønsker å skape i øynene til målgruppene. Det ideelle 
brandet klarer å nå alle målgrupper. Hvis Place Brandet er mer 
generelt, er Place Value Proposition (verdiløfte) mer spesifikt. 
Place Value Proposition er et spesifikt tilbud rettet mot en 
spesifikk målgruppe - for eksempel investorer eller talenter. 
Tilbudet baserer seg på stedets konkurransefortrinn og/eller 
smarte spesialisering. Stedsspesifikke kjennetegn, kultur, verdier 
eller egenskaper brukes til å differensiere stedets tilbud i et 
konkurransepreget marked.

Målgrupperelasjon: Hvilken type relasjon ønsker stedet å ha 
med sine målgrupper? Hva forventer målgruppene? Eksempler 
på relasjoner inkluderer personlig støtte, dedikert personlig 
støtte, selvbetjening og fellesskap (hvor målgruppene kan 
samhandle med hverandre og/eller stedspresentantene og dele 
erfaringer, kunnskap og løsninger).

For eksempel er det i forretnings- og talentattraksjon stadig mer 
vanlig at byer og regioner etablerer one-stop-shop-løsninger for 
å tilby service til bedrifter eller individer som befinner seg i en 

etableringsfase og for langsiktig bosetting. I slike tilfeller tilbys 
individuelle tjenester til målgruppene, og noen ganger tilbys også 
tilgang til nettverk eller organisasjoner med andre som befinner 
seg i samme situasjon, dvs. ulike fellesskap. Digitale 
one-stop-shops blir også vanligere (dvs. selvbetjente tjenester 
på nett).

Kanaler: En region/et sted kan tilby målgruppene sine sitt Place 
Value Proposition (verdiløft) via ulike kanaler. Effektive kanaler 
vil distribuere verdiløftet på en enkel, tydelig og kostnadseffektiv 
måte. Målgruppene kan nås direkte (vanligvis gjennom en 
offentlig organisasjon for eksempel kommuneadministrasjon 
eller regionalt utviklingsbyrå) eller indirekte (for eksempel 
gjennom et arbeidsgiverforhold, relasjoner med potensielle 
ansatte eller en relasjon mellom turistnæringen og besøkende).

Viktige spørsmål å besvare: Gjennom hvilke kanaler ønsker 
målgruppene å bli nådd? Hvordan når vi dem nå? Hvilke 
eksisterende kanaler fungerer best og er mest 
kostnadseffektive?
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Målgruppesegmenter: For å bygge en effektiv strategi og et 
attraktivt verdiløfte, må et sted identifisere hvilke målgrupper 
det prøver å nå. Selv ikke storbyer kan velge markedsstrategi 
for massene, men må prioritere målgruppene sine i segmenter 
eller - enda smalere - i nisjer. Målgrupper kan segmenteres etter 
deres ulike behov og egenskaper.

Kriterier for segmentering kan være for eksempel være geografi, 
demografi (spesielt for talentattraksjon og destinasjonsmarkeds-
føring), yrke (talentattraksjon), bransjer (forretningsattraksjon) 
og kompetanse / kunnskap (forretning og talentattraksjon).

Kostnader: Dette segmentet beskriver kostnadene for å 
etablere og drive en virksomhet eller produsere produkter og 
tjenester i en bestemt sektor, bransje (forretningsattraksjon) 
eller i reiselivsnæringen (destinasjonsmarkedsføring).

Inntektsstrøm: Måten et sted tjener penger på for hvert 
målgruppesegment, eller andre verdier som genereres gjennom 
målgruppen. Pengemessige inntektsstrømmer kan være 
skatteinntekter (selskaper og ansatte) eller forbruk (selskaper, 
turister eller nyansatte).

Andre typer verdier kan være menneskelig eller intellektuell 
kapital (for eksempel gjennom ny kunnskap fra et  nytt 
investerende selskap eller individuelt talent) eller kulturell 
kapital (for eksempel nye aktører, opplevelser eller 
begivenheter i reiselivs- eller kreative næringer) . Disse verdiene 
kan være viktige bidrag til eksisterende ressurser regionen (se 
under nøkkelressurser).
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Key Partners
Partnere

Key Activities
Kjerneaktiviteter

Place Brand &
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Target Group 
Relationships
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Cost Structure
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Revenue Streams
Inntektsstrøm
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