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JOBBE SMARTERE SAMMEN

Dan Riis, Telemark fylkeskommune

INTRODUKSJON



Jobbe smartere sammen

Allerede i dag konkurrerer steder i Norden og Norge om vekst, bærekraft og 

samfunnsutvikling. Regioner og kommuner som vil hevde seg i konkurransen 

om innflyttere, talenter, bedrifter, investeringer og besøkende må jobbe smart 

og innovativt, og utvikle nye samarbeidsformer lokalt og regionalt.

Jobbe smartere sammen er et kompetanseprogram for aktører i Vestfold og 

Telemark. Programmet tar sikte på å møte utfordringene knyttet til 

konkurransen om innflyttere, bedrifter og investeringer, samtidig som vi utvikler 

nye samarbeidsformer. Vi ønsker å finne metoder som gjør at aktører i regionen 

kan jobbe smartere sammen og skape en attraktiv og innovativ region med 

levedyktige lokale miljøer for mennesker og bedrifter.

Kompetanseprogrammet er rettet mot aktører som arbeider med næring- og 

samfunnsutvikling i kommuner, virkemiddelapparatet, høyere utdanning eller i 

andre organisasjoner som støtter lokal eller regional utvikling.

Sammen har vi dykket inn i regionens ulike utfordringer bl.a. talentattraksjon, 

bedriftsattraksjon og arbeidsplasser, klima og miljø, og organiseringen av 

virkemiddelapparatet.

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. Trippel Diamant-modellen består av tre faser: Forstå, Skape og Levere. 

Metoden er oppsummert i en digital verktøykasse, som du finner på våre 

nettsider. 

På forsommeren 2020 har fokuset i å jobbe smartere vært å styrke samarbeidet 

med fokus på å optimalisere møter og tilrettelegging for workshops, spesielt i 

en digital kontekst gitt COVID-19.

Denne verktøykassen nummer to presenterer verktøyene fra en webinarrekke

sammen med Future Place Leadership for  å utvikle kompetanser blant 

samarbeidspartnerne til å bli Jobbe smartere sammen fasilitatorer.

Med vennlig hilsen, 

Jan Sivert Jøsendal

Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Morten King Grubert

Future Place Leadership.

September, 2020



Erklæring
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.

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. 

Du er velkommen til å være en del av prosjektets 

gruppe på LinkedIn.

https://www.linkedin.com/groups/8890152/


Om verktøykassen

Omkring 50 samarbeidspartnere i Vestfold og Telemark har, 
sammen med Future Place Leadership, i mai og juni 2020 deltatt på 
en webinarrekke med fem økter. Målet var å utvikle deltakernes 
kompetanse til å kunne bli Jobbe smartere sammen fasilitatorer.

Intensjonen har vært å samle relevante aktører i Vestfold og 
Telemark for å styrke samhandling gjennom fokus på optimalisering 
av møter- og workshop-fasilitering, særlig i en digital kontekst.  Og 
under prosessen blir bedre kjent med hverandre og dele erfaringer.

Metoden som er brukt er basert på å introdusere fundamentene 
bak innovative prosesser og utforske digitale verktøy og visuelle 
virkemidler, til møte- og workshop-fasilitering.

Det ønskede resultatet er at deltakerne lærer et enkelt rammeverk 
for å planlegge workshops og møter, samt lære enkle verktøy for 
workshop/møte fasilitering.

Et spesielt fokus er på at deltakerne forstår verdien av 
idegenerering,  blir komfortable med tegning og visuelle verktøy og 
utvikler en  ”best practice” med innsikt i seg selv som tilrettelegger.

Verktøykassen følger jobbe smartere sammen trippel diamant 
rammeverk og de fem individuelle workshops i seminarserien. 

Den avsluttes med en appendix med tilleggsressurser.







Design thinking 
og innovative 

prosesser

“Everything is designed. 

Few things are designed well.”

- Brian Reed





Menneskesentrisk 

Fokuserer 

systematisk på 

brukeres behov 

(innbyggere og 

ansatte).

Samskapt

Ved å involvere 

brukere, ansatte 

og partnere sikres 

relevans, eierskap 

og gode løsninger.

Testet

Løsningen

fungerer i den

virkelige verden. 

Den testes og 

videreutvikles.

Holistisk

Løsningen sees i 

et helhetlig

perspektiv der den 

inngår i en større 

kontekst.

Design thinking er….



Design handler om å skape med hensikt

➢ Hva ønsker vi å endre – hvorfor er det 
relevant?

➢ Hva er det som styrer våre beslutninger? 
Hvorfor gjør de det? 

➢ Hvorfor trenger vi dette prosjektet / møtet 
/ verktøyet / løsningen?

Foto: NCI, Unsplash
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Typisk prosjektforløp

HVA
Hva skal vi jobbe med? 

Oppgaver, aktiviteter, milepæler

HVORDAN
Hvordan skal vi jobbe sammen 

for å oppnå målene våre?

Prosesser og modeller

MÅL

Kravspesifikasjoner

KPI’s

Resultat

UTFORDRING



HVA
Hva skal vi jobbe med? 

Oppgaver, aktiviteter, milepæler

HVORDAN
Hvordan skal vi jobbe sammen 

for å oppnå målene våre?

Prosesser og modeller

UTFORDRING

HVORFOR

har vi denne 
utfordringen?

og hvorfor gjør vi 
det på denne 
måten?

HVORFOR

er dette den 
beste

løsningen?

og hvorfor gjør vi 
akkurat dette?

Design thinking
reiser kritiske 
spørsmål til typisk 
prosjektforløp



Designdrevet prosess

Kilde: Damien Newman, thedesignsquiggle.com

http://thedesignsquiggle.com


Fundamentene for en jobbe smartere sammen prosess:

Rammeverk
Strukturen som definerer stadiene 

i en prosess. 

Trippel diamant

Verktøy
Konkrete verktøy og aktiviteter som 

brukes for å oppnå målene i en prosess.

Jobbe smartere sammen håndbok / 
fasilitator og ambassadør

Prinsipper
Verdier og holdninger som styrer 

beslutninger og atferd.

Jobbe smartere sammen erklæring

Lederskap
Drivkraften som sørger for flyt og progresjon.



Omfanget og det konkrete innholdet vil være unik 
for hvert prosjekt.

Bli enige om hva slags rammeverk, metoder og 
prinsipper skal gjelde.

Og vær fleksibel.



Rammeverket er også et visuelt kommunikasjonsmiddel. 

Bruk det til å forhandle, diskutere og bli enige om en prosess.



“People will support 

what they help create.”

Richard Beckhard



H.ØR.A.RR

Et enkelt planleggingsverktøy for møter og workshops



Hensikten med en workshop

Hvorfor gjør vi dette? 

Hva vil vi oppnå?

Hvilke aktiviteter er hensiktsmessige?

Hva skal skje senere og mellom workshops?

Foto: Marita Nilsen, by Vestfold og Telemark fylkeskommune



H.ØR.A.RR 

H.ØR.A.RR er en enkel oppskrift for å planlegge strukturen for 
møter og workshop. Metoden sikrer at alle har en felles 
forståelse av hva som skal diskuteres og hva møtet skal oppnå. 
Dette skaper trygghet hos deltakere og er tidsbesparende.

De fire punktene sendes ut på forhånd til alle deltakerne eller 
settes opp i fellesskap på starten av et møte. 

Hensikt har gjerne noe med en mulighet og/eller en 
utilfredsstillende situasjon å gjøre. Vi trenger hensikt for å 
forberede og motivere deltakerne. Dette punktet er ofte det 
eneste man greier å få med når man kaller inn til møte i mange 
organisasjoner i dag.

Med ønsket resultat begynner vi å være konkrete. Forestill deg 
at møtet er ferdig. Hva har vi oppnådd? Hva kan vi ta med oss? 
Typisk snakker vi om 3-5 helt presise, konkrete og detaljerte 
punkter.

Bemerk at noen, med rette, tilføyer bokstaven e for evaluering 
i metoden. 

HENSIKT

Hvorfor skal vi ha møte?

ØNSKET RESULTAT

Hva ønsker vi å oppnå helt konkret?

AGENDA

Vi må kunne se hvordan vi kommer frem 
til Ønskede resultater ut fra Agenda

ROLLER OG REGLER

Ansvar og atferd



• Løsning på problem Y.

• En konkret liste med mulige neste 

steg fra nåværende situasjon.

• Signert avtale.

• Diskutere strategisk planlegging.

• Informere ansatte om 

månedsresultater.

• Skaffe forankring hos ledelse 

angående prosjekt X

Gode eksempler på Ønsket 
Resultat

Dårlige eksempler på Ønsket 
Resultat



INNSIKT OG 
KARTLEGGING

JOBBE SMARTERE SAMMEN

Foto: Mostphotos



Definere BeslutteUtvikle TestePrototype

FORSTÅ



Kjært barn har mange navn…

Innsiktsfasen

Handler om å sette brukerne i 
fokus. Gjennom å se 
«gjennom brukernes øyne» 
etableres forståelse for 
behov, barrierer og 
muligheter. I tillegg til å få 
innblikk i organisatoriske
barrierer og suksesskriterier.



Kjært barn har mange navn… 



Løs det riktige problemet på den riktige måten



Første fase, uavhengig av modell

● Finne frem til felles problemforståelse.

● Åpen tilnærming.

● Forsknings- og erfaringsbasert.

● Avdekke behov, barrierer og muligheter.

● Sørge for at problemforståelse ikke er basert 

på antakelser. 

● Unngå å gå rett på løsninger.



Verktøy i denne fasen

Fra Jobbe smartere sammen 
Verktøykassen 1

• Observasjoner. 

• Hospitering.

• Intervjuer.

• Spørreundersøkelser. 

• Business model canvas.

• Kartlegging av brukerreiser.

• Workshops. 

• + + +



Menneske i sentrum

Når vi jobber menneskesentrisk, trenger vi aller 
først å definere hvem det er vi løser en 
utfordring for.

Å kjenne brukerne våre hjelper oss med forstå 
deres behov og utfordringer.

Alle som er involvert bruken av produktet eller 
leveransen av tjenesten er brukere, ikke bare 
sluttbrukere.

Saks-
behandler

Sluttbruker

Leverandør



Kartlegging av et økosystem bidrar til å:

● Visualisere felles hvem brukerne er. 

● Fremme samarbeid i prosjektgrupper 
og avdekke flere ulike perspektiver.

● Reflektere og vurdere hvordan ulike 
strategier påvirker delene i nettverket. 

● Ta velinformerte beslutninger.



Oppgave: Økosystem

1. Del deltakerne inn i grupper på 4-5 personer 
fra forskjellige organisasjoner eller 
arbeidsområder.

2. Gi dem de 5 hjelpespørsmålene.

3. La gruppen identifisere hvilken utfordring / 
mulighet de i fellesskap ser som viktigst. 
Noter om de ser sentrale aktører som ikke 
er til stede, men burde vært det.

4. Bruk om nødvendig punkt 3 som en start for 
en "reframing" oppgave. Se side 35.

Materialer: Tusjer, post-it lapper/blanke ark.

Digitalt eksempelvis Jamboard.

Tid: 30-45 min.

1. Hvilke 

forbindelser 

deler vi?

5. Hvilke 

utfordringer og 

muligheter har vi til 

felles?

2. Hvem jobber vi for 

og hvem 

samarbeider vi med?

3. Hvilke andre 

aktører er en del 

av økosystemet?

4. Hvem/hva i 

økosystemet 

dedikerer vi mest 

tid på?

Hjelpespørsmål



Reframing

Design handler om å gjøre et problem eller 
en utfordring om til en mulighet.

Dette kan vi gjøre ved å omformulere 
(reframe) en utfordring til et åpent 
spørsmål.

Hensikten er å finne nye perspektiver som 
åpner opp for flere ulike løsninger.

Hvordan kan vi er det viktigste verktøyet å 
beherske i prosessdesign - fordi det sikrer 
at vi ikke går rett på finne en løsning.

Hvordan kan vi få
ventetiden til å virke 

kortere?

Hvordan kan vi få flere 
til å bruke trappen?

Heisen er for langsom

Nytt maskineri



Pårørende:

Lurer på hvorfor mor/far ikke vil delta på aktiviteter.
Lurer på hvorfor mor/far sitter alene i lobbyen.

7 etg.
2 heiser

Psykisk avd

Demens avd

Demens avd

Somatisk avd

Somatisk avd

Dagsenter og kantine

Lager, garderober

Beboere:

Frustrerende og ensomt å vente.
Klaustrofobi, mange rullestolbrukere i heis.
Går seg vill fordi heisen stopper ved alle etg.

CASE: Felles aktiviteter i første etasje
PROBLEM: 20 minutter opp/ned fra avdeling

Ansatte:

Kan ikke følge alle, tiden strekker ikke til.
Konflikt mellom enheter om hvem som bør ha 
prioritet til å bruke heisen.



Hvordan kan vi?

Tar utgangspunkt i et behov, mulighet eller 

underliggende problem fra innsiktsfasen.

Antar ikke hva løsningen er, men inspirerer 

til at det finnes mange ulike løsninger.

Er optimistisk, åpen og menneskesentrert.

Fungerer som et springbrett til idéfasen.

Hvordan kan vi… 
[handling]

for…   
[målgruppe]

slik at…  
[hva er behovet/målet?]



Eksempler på ‘Hvordan kan vi…’

Hvordan kan vi få flest 
besøkende og pårørende 
til å velge trappen, slik at 
heisen ikke blir en 
flaskehals når det er mye 
aktivitet?

Hvordan kan vi endre 
organiseringen av aktiviteter 
slik at beboere kan delta på 
flere aktiviteter uten å 
forlate sin egen etasje?

Hvordan kan vi gjøre det 
enklere for brukerne å finne 
frem dit de skal, slik at de 
ikke går seg vill i de ulike 
etasjene?

Hvordan kan vi redusere 
stress hos ansatte som må 
passe på at beboere ikke 
forlater avdelingen, 
samtidig som at heisen må 
være åpen for besøkende?



Oppgave: Hvordan kan vi?

1. Ta utgangspunkt i en konkret utfordring.
2. Formuler individuelt så mange “Hvordan kan vi…” 

spørsmål du kan på 5 minutter.
3. Del med gruppen din og diskuter hvilke du liker best

• Materialer: Tusjer, post-it lapper/blanke ark. Digitalt

eksempelvis Jamboard.

• Tid: 10-20 min.

• Husk

• Her gjelder kvantitet over kvalitet.
• Ikke tenk på gjennomførbarhet eller løsninger.
• Tenk smalt og bredt.
• Denne oppgaven krever ofte øvelse.

Hvordan kan vi… 
[handling]

for…   
[målgruppe]

slik at…  
[hva er behovet/målet?]



JOBBE SMARTERE SAMMEN

MASH UP

Foto: Marita Nilsen, by Vestfold og Telemark fylkeskommune



Definere BeslutteUtvikle TestePrototype

FORSTÅ

Løsning som både dekker et 
behov, er lønnsom og 

teknologisk gjennomførbar.

Problemstilling
(Endringsbilag i offentlige anbud).



Tankesett for kreativitet

Alle kan være kreative.

Når vi er kreative avslører vi noe om 

oss selv.

Å jobbe kreativt og å skape noe nytt er 

sårbart.

Alice Dietrich, unsplash



Vi er alle redde for noe

Å feile.

Å bli dømt.

Å tape.

Å bli avslørt.

Å ikke høre til.

Å ikke være gode nok.

Å være kjedelige.

Å ta opp tid og oppmerksomhet.

Munch



Fasilitators adferd

Åpen og støttende.

Lytte aktivt.

Motvirke fordommer.

Lære fra å feile.

Den beste måten å lære hva dette 

innebærer er å føle på ubehaget selv!

Peter Tillberg - Blir du lönsam, lille vän?



Kreativ kvalitet

Visuelle virkemidler er kraftige verktøy. 

De er enkle i bruk, men tar tid til å venne seg til.

Kvantitet leder til kvalitet. Flere stemmer leder 
til flere løsninger. 

Det finnes mange matriser og andre verktøy for 
demokratisk beslutningstaking – tilpass alltid til 
prosessen og hensikten.

Foto: Jo Szczepanska,Unsplash



Bilder og tegninger er viktige i utviklingen 
av ideer, fordi de gjør abstrakte ting 
konkrete.

Men visualiseringer er nyttige i alle ledd av 
en prosess, uavhengig hva det er vi 
designer. 

Visuelle virkemidler er en essensiell del av 
Design Thinking metodikk. 



Vi husker og gjenkjenner bilder langt 
bedre enn ord.

Bilder hjelper oss forstå tid og 
sammenhenger.

Hjernen prosesser bilder ca 60.000 
ganger raskere en tekst!

Visualiseringer bidrar til delt forståelse 
og nye perspektiver.



Delte dokumenter sikrer ikke felles forståelse



Bruk av ord med bilder bidrar til å 

danne felles forståelse underveis.

De bidrar også til at vi husker 

samtaler i ettertid.



Visuell dokumentasjon av en samtale 

fungerer på samme måte som et 

feriebilde…

Når vi ser på bildene husker vi flere 

detaljer og hendelser utenfor bildet.

Kilde: Yngve Ask  - Visit Telemark bildebank



De beste dokumentene erstatter ikke samtaler, men hjelper oss å huske 

viktige detaljer om hva som ble sagt i et møte/workshop/samling.

De beste visuelle verktøyene trigger samtaler, derfor er de er så viktige i 

workshops og møter.



FORSTÅ

Visuelle virkemidler: få mest mulig ut av 
hvert eneste møte/workshop/fase.

Visuell dokumentasjon i alle faser: enklere å 
huske og videreformidle til andre.



Oppgave: Visuell Oppvarming

Mennesker vil vanligvis ikke være komfortable med å 
tegne. Begynn derfor med en enkel oppgave når du må 
jobbe med visualisering og mash-up.

• Finn frem ark og noe å tegne med.

• Tegn hvordan en skikkelig bra dag ser ut for deg!

• Vis til hverandre.

Materialer: Tusjer, blanke ark.

Tid: 3-5 min.



Oppgave: Visualisere en idé

• Personen bak ideen bruker ca. 2 minutter på å 
forklare ideen. De andre i gruppen lytter og 
tegner det som blir sagt på sitt eget ark, uten å 
stille spørsmål.

• Bruk 2 min hver på å presentere tegningene og 
ideen slik dere har forstått den).

• Forsøk å bygge videre på ideen. Nye tanker 
dokumenteres på tegningene. Vis tegninger 
underveis for å forklare. 

Materialer: Tusjer, blanke ark.

Tid: 20-30 min.

Alle tegner den mest
populære
ideen på hvert sitt ark

Husk at når dere skal bygge på en ide:

- Tankesett er åpent. Bygg videre 

med å si ja, og…

- Unngå å stille kritiske spørsmål til 

ideen



Kriterier

Design thinking handler om å finne 
løsninger som kombinerer brukerens 
behov, utnytter teknologiske 
muligheter og er lønnsomme.

Disse er kriterier for å avgjøre hvilke 
ideer man bør fokusere på videre i 
prosessen.

Behov
(Desirability)

Økonomisk bærekraft
(Viability)

Kilde: doga.no

Teknologi
(Feasibility)

http://cjwkcajwq832bra5eiwacvcwsw9


Not everything that 
counts can be counted, 
and not everything that 
can be counted, counts.

Albert Einstein



FORSTÅ

Hvordan lukker vi diamanten?

Det analytiske



Kriterier - av hvem og for hvem?

Brukerbehov Økonomi Teknologi

I tråd med 
virksomhetens 
strategi.

Tilgang på ressurser.

Verdi for brukere.

Verdi for samfunnet

Teknisk 
implementering.

Infrastruktur.

Brukere
(Innsikt fra Forstå-fasen)

Eiere / investorer
(Prosjektpartnere)

Leverandører / fagmiljø
(nøkkelpersoner i skape-fasen)



Verdimatrise

Evaluere ideer på en fleksibel og visuell 

måte med flere aktører.

Et demokratisk verktøy som er lett å 

tilpasse.

You X Ventures, Unsplash



Verdimatrisen

• Sett kriterier (helst ikke mer enn 5).

Disse er på x-aksen.

• Sett poeng fra 1 til 5 på y-aksen.

• Gi hver ide en fargekode eller et tall.

• Alle i gruppen rangerer hver ide for 
hvert kriterie, individuelt.

• Diskuter til sist, flytt på lapper.



JOBBE SMARTERE SAMMEN

FASILITERING

Foto: Marita Nilsen, by Vestfold og Telemark fylkeskommune



FASILITERING

Kunsten å lede grupper mot et felles mål, på en måte som 

fremmer til deltakelse, eierskap og kreativitet fra alle involverte. 

Fasilitator vet som regel mindre om temaet enn deltakerne. 



Ferdigheter

Holde kursen
Hjelp gruppen med å utveksle 

ideer og komme frem til løsninger 

som er relevante for målet. Still 

åpne spørsmål. Sørg for at 

beslutninger tas når de skal.

Trygghet
Skap trygge rammer ved å sette 

forventninger tidlig. Bruk små 

mekanismer for deltakelse og 

visuelle midler for å dokumentere 

arbeidsprosessen.

Fleksibilitet
Aksepter at prosessen ikke er lineær. 

Lær av feil og gjør endringer underveis 

når noe stopper opp. 



Trygghet

Fremme et inkluderende og åpent 

miljø der deltakere føler seg velkomne.

Når folk føler seg trygge, er de mer 

forberedt på å utfordre seg selv og 

andre på en konstruktiv måte.



Tips: Skape trygghet

HØRARR

HØRARR er til for å sette transparente 

rammer. 

Det er betryggende å vite hva som skal skje 

før det skjer.

Det sørger for at alle har samme forståelse 

av hva som skal oppnås.

OBS. Har fasilitator og prosjekteier samme 

forståelse av oppgaven?

HENSIKT

Hvorfor er vi her i dag?

ØNSKET RESULTAT

Hva ønsker vi å oppnå helt konkret

AGENDA

Vi må kunne se hvordan vi kommer 
frem til Ønskede resultater ut fra 

Agenda

ROLLER OG REGLER

Ansvar og atferd

Spesielt viktig i workshops!



Tips: Skape trygghet

Innsjekk

Innsjekk og utsjekk inviterer hver deltaker 

til å være til stede, bli sett og hørt på en 

effektiv måte.

En tydelig start og slutt der alle deltar, 

bidrar til å finne en felles puls, dele 

refleksjoner og avslutte samlet.

Innsjekk bygger også tillit i en 

arbeidsgruppe over tid, ved å skape et 

felles rituale som gjentas.

For inspirasjon: søk på nettet.

Online innsjekk-generator

http://checkin.daresay.io/http:/checkin.aresay.io/


Tips: Skape trygghet

Felles hukommelse

Når det kommer til ny 
informasjon klarer vi ikke 
huske på mer enn seks nye 
beskjeder i hodet på en 
gang. 

Visuelle verktøy bidrar til at 
alles innspill blir 
dokumentert og blir en del 
av en større sammenheng.

Sørg for at flatene er 
tilgjengelige for alle.

Kilde: Miro

Kilde: Atomic Object



Holde kursen

Hjelpe gruppen med å nå målene som 
er satt.

Takle motstand ved å anerkjenne og 
normalisere uenigheter.



Tips: Holde kursen

Gode spørsmål

Få frem resonnementet bak det som blir 

sagt ved å stille spørsmål som begynner 

med Hvordan, Hva, Når, Hvor.

Gjør spørsmålene korte.

Ikke vær redd for stillhet

Spørsmål for å avklare 
forventninger

Hva er målet for dette møtet?
Hva håper du å få ut av dette 
møtet?

Spørsmål som inviterer til 
utvikling

Kan du fortelle mer?
Hva annet er knyttet til dette?

Spørsmål som avklarer
Så det du sier er…?
Forstår jeg det riktig at…?

Spørsmål som går i 
dybden

Hva tenker du om det?
Hva betyr _____ for deg?

Spørsmål som åpner opp
Hvilke andre muligheter ser du?
Hva kan gjøre annerledes?

Spørsmål som kobler 
sammen 

Hva mer passer inn her?
Hva kommer du på som ligner?

Spørsmål som 
oppsummerer

Hva er de viktigste ideen å 
bringe videre?
Hva kan vi gjøre for å runde av?

Spørsmål som avverger 
motstand

Hva med temaet er det som 
bekymrer/plager deg? Hva 
trenger du for å bli kvitt disse 
bekymringene?



Holde kursen

Beslutningstaking

I hovedsak tas beslutninger på en av tre 

måter:

1. Absolutisme (alle kan bli hørt, men en 

autoritet avgjør).

2. Demokrati (flertallet avgjør). 

3. Veto (en stemme i mot er nok til å 

forhindre en beslutning). Kilde: Sam Plecic



Etabler og kommuniser felles regler 

tidlig. Hva er konsekvensene for 

resultatet?

Arbeid i par eller mindre grupper for å 

få alles bidrag med, før en beslutnings 

skal tas.

Gjør avstemmingen synlig.

Foto:  Sofia Elamrani

Tips: Holde kursen

Beslutningstaking



Fleksibilitet

Vær forberedt på å tilpasse prosessen 
underveis.

Du er ansvarlig for holde i energien i 
rommet oppe og få alle til å delta. 



For å sørge for progresjon må du vite når 
det er hensiktsmessig å åpne/lukke.

Når grupper sitter helt fast kan det være 
lurt å åpne opp.

Om gruppen ikke klarer å levere eller 
konkretisere er det kanskje på tide å lukke. 

Enten still spørsmål, eller gå tilbake til 
tidligere øvelse.

Tips: Fleksibilitet

Åpne/Lukke

DIVERGERE
skape muligheter

KONVERGERE
Ta valg

Kreativ
Intuitiv

Subjektiv
Fantasifull

Holistisk
Åpen

Emosjonell
Kvalitativ

Analytisk
Logisk

Objektiv
Realistisk

Planlagt
Vurderende

Kvantitativ



Tips: Fleksibilitet

Individ / Gruppe

Gi tid til både individuelle oppgaver og 

gruppearbeid for å forsikre deltakelse 

og inkludering.

Gjør justering når det kommer tidsbruk 

underveis eller bytt oppgaveform 

dersom det er hensiktsmessig. 

Stillhet først gir alle tid til å tenke. Tenk 

på om dere tillater stillhet i møter.

Kilde: Nils Oskar Smed



Tips: Fleksibilitet

Håndtere energien

Tilpass aktivitetene til gruppens behov og 
kontekst.

Bruk små øvelser som varmer opp til det som 
skal skje. For eksempel: liten tegneoppgave før 
stor tegneoppgave.

Krever oppgaven fokus eller kreativitet? Energi 
eller stillhet?

Foto: Unsplash



“We don’t learn from 
experience – we learn 
from reflecting on 
experience.”
John Dewey

Refleksjon



Kilde: David Kolb,
Experiental learning

OPPLEVELSE
Reel erfaring, det som faktisk skjer. 

HANDLE
Aktiv eksperimentering med 

nye metoder / adferd.

ABSTRAKT FORSTÅELSE
Begrepsdannelse og nye konklusjoner 

om erfaringer.

REFLEKSJON
Aktiv observere, reagere og
reflektere over erfaringen.

Erfaringsbasert læring



Erfaringsbasert læring + design thinking

Kilde: David Kolb,
Experiental learning

OPPLEVELSE
Reel erfaring, det som faktisk skjer. 

HANDLE
Aktiv eksperimentering med 

nye metoder / adferd.

ABSTRAKT FORSTÅELSE
Begrepsdannelse og nye konklusjoner 

om erfaringer.

REFLEKSJON
Aktiv observere, reagere og 
reflektere over erfaringen.

Aksept for å feile Kontinuerlig visuell
dokumentasjon på

alle nivåer

Kultur for å prøve
nye strategier

Aktiv
erfaringsdeling



Refleksjon av oppgave

Individuelt og i stillhet, bruk ca. 2 minutter på 

å svare på spørsmålene.

Bruk ca. 2 minutter hver på å dele 

refleksjonene deres med gruppen.

Diskuter og oppsummer felles tanker. 

Materialer: Tusjer, post-it lapper/blanke ark.

Digitalt eksempelvis Jamboard.

Tid: 15 min.

Hva var det 
letteste med 

denne 
oppgaven?

Hva var 
vanskelig 

med denne 
oppgaven?

Husk: 

La alle dele sine egne tanker og erfaring 

først. Unngå å stille spørsmål og snakke på 

vegne av gruppen. 

Hva har jeg 
lært om meg 

selv?



Refleksjon av workshop
Fasilitering av refleksjon:

• Individuell refleksjon først - for å unngå “group
think”.

• Felles refleksjon - bygge kollektiv kunnskap og 
tillit.

Refleksjon er proaktivt: skal belyse hva som 
fungerer bra og hva som bør endres til neste gang.

Materialer: Tusjer, post-it lapper/blanke ark.

Digitalt eksempelvis Jamboard.

Tid: 20-30 min.

Repetere →  Hva skjedde?

Referere →  Hvordan føltes det?

Vurdere →  Hvilke nye eller viktige 

innsikter kom vi frem til?

Reflektere →  Hvordan kan jeg ta 

med det jeg har lært videre?

Kilde: Jarl Silfverberg,
Well of knowledge



JOBBE SMARTERE SAMMEN

WORKSHOP 
DESIGN

Foto: Marita Nilsen, by Vestfold og Telemark fylkeskommune



Design Thinking 
ER IKKE en 
workshop

Rammeverk
Strukturen som definerer de ulike 

stadiene i en prosess. 

Metoder
Konkrete verktøy og aktiviteter som 

brukes for å oppnå målene i en 
prosess.

Prinsipper
Tankesett og holdninger som styrer 

beslutninger og atferd.

Lederskap
Drivkraften som sørger for flyt og progresjon. Workshops!

Design Thinking



Workshops er praktiske, 
samarbeidsbaserte og 

målstyrte økter med mål om å 
utforske eller løse et gitt 

problem. 



Hvorfor workshops?

Vi er trent til å løse problemer med 
lineære prosesser, å gå fra punkt A til et 
målrettet punkt B… dette er vanskelig å 
avlære.

Men når vi skal jobbe med komplekse 
problemstillinger, skape visjoner eller 
løse hårete mål er ikke lineære 
prosesser tilstrekkelige.

Workshops er en arena for samskaping
som gjør det mulig å bevege oss mot et 
ullent mål og nøste opp i knuter 
underveis.



Workshops er nyttige når…

Nye grupper skal finne frem til en felles 
problemforståelse, sette en visjon eller bli 
enige om en handlingsplan.

Interessenter skal forstå hvilke utfordringer 
henger sammen.

Mange nye og radikale ideer skal genereres.

Ny kompetanse skal utvikles eller overføres.

Ulike konsepter skal testes og vurderes.

+++ 

finne det 
riktige 

problemet

løse det på 
riktig måte

Definere BeslutteUtvikle 
ideer

Teste
Utvikle
prototyper



Workshop strukturen

Åpne
Introdusere. 
Sette forventninger og
forpliktelse.

Hensikt
Ønsket 
resultat

Utforske
Skape.

Eksperimentere.
Samarbeide.

Lukke
Ta beslutninger.
Dokumentere.

Handle.



Planlegging av 
workshops



2. Kjenn ditt
publikum

Hvem?

Hvem skal delta?

Ta kontakt før workshop.

Sørg for mangfold. 

Skap en tillitsfull 
atmosfære. 

3. Sett en fleksibel 
agenda

4. Veien videre1. Definer hensikten

Hva, hvem og når?

Dokumentasjon.

Oppsummering.

Evaluering. 

Videre handling og 
forpliktelser.

Hva? Hvorfor? 

Hva er målet? Hva skal 
deltakerne gjøre?

Er en workshop det 
mest egnede verktøyet 
for det dere ønsker å 
oppnå?

Hva og hvordan?

Velg verktøy som 
forenkler og visualiserer.

Vær en tids-pessimist.

Test på forhånd og ha en
plan B.



1. Sett en tydelig hensikt

Start alltid med å definere en tydelig 
og fokusert hensikt - ingen 
motivasjon uten et tydelig formål!

PS. Det enkleste er ofte det beste.
Hensikten bør kunne oppsummeres 
med ikke mer enn 5 forståelige
setninger. 

Hensikt!

Er hensikten med workshopen å…?

• Utforske problem X.

• Idegenere løsninger.

• Sette planer, mål og forplikte i 

fellesskap.

• Validere konsept/få

tilbakemeldinger.

• Kompetanse innen tema Y. 

• Bygge nettverk.



2. Kjenn ditt 
publikum

Hvem skal med? 

Hva motiverer dem? 

Hvilke utfordringer har de? 

Hva kan de bidra med?

Hvilke forutsetninger har de?

Unngå å planlegge basert på antagelser 

om gruppen!



tips:

Ta kontakt før 
workshopen

Nå ut til deltakerne før workshop for å 
forstå deres ståsted, motivasjon og behov.

● Digitale spørreundersøkelser → 

● Ring.

● Besøk.

● Finn noen som kjenner deltakerne 

godt! 

(F.eks førstelinje / forskere / 

partnere)

Visuelt engasjerende. 
Betalingsplan gir tilgang til å 
skreddersy funksjoner.

Enkel i bruk. Betalingsplan for 
flere funksjoner.

Enkel i bruk. Gratis.
Minst muligheter til å tilpasse. 



tips:

Del inn i grupper på 
forhånd

Gruppestørrelsen vil påvirke 
workshopen i stor grad. 

Workshops: minst 12 personer 
delt inn i grupper på 3-5.

I digitale workshops:

Planlegg for hvordan skal 
deltakere skal veksle mellom 
ulike rom. → I workshopen: husk å veksle mellom 

oppgaver som gjøres individuelt, i liten 
gruppe, stor gruppe.

Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune



Tenk på hvilke ulike perspektiver deltakerne kan bidra med. 

Mangfold og inkludering styrker innovasjon.

→ hvis alle er helt enige om alt, er workshopen en spill av tid 

og energi.

Husk også at ikke alle stiller med samme forutsetninger. Gjør 

ulikhetene til en styrke.

“Forskning viser at alle typer mangfold, ikke bare på 

kjønn, men også etnisitet, bakgrunn og fagdisiplin, gir 

de beste forutsetningene for kreativitet, innovasjon og 

nyskapning.

DN 26.04.19

tips:
Sørg for 
mangfold



Når du likevel mangler mangfold…

Hvorfor har vi ikke mangfold?
Hva kan vi gjøre med det?

Workshops kan være en god mulighet å bevisstgjøre 
hvilke stemmer som mangler, hva vi ikke vet, og 
hvem som bør involveres videre.

Metoder:
- Rollekort.
- Aktørkartlegging.
- Forskning. 

→ men vær varsom, brukt feil kan disse verktøyene 
bidra negativt til å bygge stereotypier.



tips:

Tenk på dynamikken

Det handler om tillitt…

• Tydelige rammer = trygghet.

• Hvem kjenner hverandre fra før? 
Er det en fordel at de jobber sammen?

• Sett et passende nivå: ikke for 
krevende, men heller ikke så lett at det 
oppleves meningsløst. For vanskelig er 
bedre enn for lett.

• I workshopen: sørg for å bygge tillit 
innad i gruppene, ikke til deg selv 
som fasilitator.

I workshopen: sørg for å bygge tillit innad i gruppene, ikke til deg selv som fasilitator.

Foto: Marita Nilsen, by Vestfold og Telemark fylkeskommune



Planlegg en fleksibel agenda

Planlegg en presis agenda og velg verktøy og 
aktiviteter som bidrar til å nå det ønskede 
resultatet (ikke for mange punkter). 

• Velg verktøy som bidrar til å gjøre 
oppgavene lettere å forstå, lettere å 
gjennomføre og bidra til dokumentasjon.

• Velg verktøy som bidrar til å balansere 
fleksibilitet og retning. F.eks er store 
arbeidsark med åpne spørsmål + post-it
lapper for fleksibilitet.

Ønsket
resultat

Alt som skal inn her:
Hva, hvorfor og 

hvordan?



tips:

Digitale verktøy

Miro

Test alt i god tid. Har alle tilgang? 

Åpne: 

Mentimeter, Slido, chat og video-
funksjoner.

Utforske: 

Digitale whiteboards (Jamboard, 
Mural, Miro).

Levende dokumenter (files i teams, 

google docs, slides), IdeaNation.

Lukke: Padlet, Kahoot, Polls etc.

Mural



tips:

Digitale verktøy

“Hvis du ikke vet 

hvordan du ønsker å 

jobbe sammen med 

noen, finnes det ingen 

verktøy som vil løse 

det!”

Test alt i god tid. Har alle tilgang? 

Åpne: 

Mentimeter, Slido, chat og video-
funksjoner.

Utforske: 

Digitale whiteboards (Jamboard, Mural, 
Miro).

Levende dokumenter (files i teams, 
google docs, slides), IdeaNation.

Lukke: Padlet, Kahoot, Polls etc.



En tommelfingerregel for 
workhshops er 

ILD-modellen. Likevekt mellom:

Informasjon (presentasjon).

Læring (individuell og 
gruppeoppgaver).

Dialog (det uformelle: refleksjoner, 
innsjekk/utsjekk, pauser osv.).

tips:

Bruk ILD-modellen

Foto: Unsplash



tips:

Begynn på papiret

Begynn planleggingen på papir, det gjør 
det enklere å bygge en historie med en 
rød tråd.

Særlig nyttig når dere er flere om 
arbeidet!

Felles skisse av 
workshop plan.

Skisse av slides i en
presentasjon.



tips:
Vær godt forberedt

Lag to agendaer

- En overordnet agenda for deltakerne

- En detaljert agenda for deg selv med minutter, materialer, 

overganger osv.

Vær en tids-pessimist! Ting tar som regel 15-20% lengre tid enn 

du tror. 

Tenk igjennom hva du evt. kan droppe underveis uten at 

workshopen lider.  

Test (deler av) workshopen på noen du kjenner.

Ha en plan B for alt som kan gå galt.

Feelartfeelant, Mostphotos



4. Det slutter ikke med en workshop

Hva skal skje etter workshopen? 

Ha det som skal skje i videre i prosessen 
klart for deg.

Er dette den eneste muligheten

til å utforske tema X? Eller er dette bare 
begynnelsen? Hvem tar over stafettpinnen?

Husk:

Oppsummering og dokumentasjon.

Feedback og evaluering.



Oddgeir Mella, by Vestfold og Telemark fylkeskommune

APPENDIX -
FLERE 

RESSURSER 



Design Thinking verktøykasser

Jobbe Smartere Sammen Verktøykasse

Flere verktøykasser (på engelsk):

https://www.designkit.org/

https://civicservicedesign.com/

https://www.systemicdesigntoolkit.org/

https://futures.nordkapp.fi/

https://designsprintkit.withgoogle.com/

https://methods.18f.gov/

https://toolbox.hyperisland.com/

https://teams.microsoft.com/l/file/C75F1173-1123-41E3-B71A-36629AA1FCA3?tenantId=08f3813c-9f29-482f-9aec-16ef7cbf477a&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvtfk.sharepoint.com%2Fsites%2FNIK-FasilitatorJobbesmarteresammen%2FDelte%20dokumenter%2FGeneral%2Fjobbe%20smartere%20sammen%20verkt%C3%B8ykasse.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvtfk.sharepoint.com%2Fsites%2FNIK-FasilitatorJobbesmarteresammen&serviceName=teams&threadId=19:a56b2f32a3584d54a1916cc7a0769454@thread.tacv2&groupId=c89cb30b-bf65-4d59-8893-90cd75da7206
https://www.designkit.org/
https://civicservicedesign.com/
https://www.systemicdesigntoolkit.org/
https://futures.nordkapp.fi/
https://designsprintkit.withgoogle.com/
https://methods.18f.gov/
https://toolbox.hyperisland.com/


Introduksjon

HØRARR metoden på engelsk: IDOARRT

Asker Velferdslab metodeverktøy en innføring i tjenestedesign

Hva er designdrevet innovasjon?, DOGA (rettet primært mot bedrifter)

Design for public good, guide av Design Council UK (rettet mot offentlig sektor)

https://toolbox.hyperisland.com/idoarrt-meeting-design
https://doga.no/globalassets/dokumenter/asker-velferdslab_metodeverktoy_bolig-for-velferd_en-innforing-i-tjenestedesign.pdf
https://doga.no/verktoy/designdrevet-innovasjon/hva-er-designdrevet-innovasjon/
https://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/Design%20for%20Public%20Good.pdf


Innsikt og kartlegging

Hvordan kan vi forklart på 50 sekunder

How Might We (IDEO) (på engelsk)

The Secret Phrase Top Innovators Use, Harvard Business Review

Fra dobbel til trippel diamant Difi.no

https://www.youtube.com/watch?v=N0fkNvyB7ZQ&feature=youtu.be
https://hbr.org/2012/09/the-secret-phrase-top-innovato
https://www.difi.no/blogg/2016/10/la-oss-sporre-hvor-det-gjor-vondt-vi-skriver-ut-resepter


Mash-up

7 regler for brainstorming https://www.designkit.org/methods/28 IDEO, inkl video

Metode for brainstorming: 1-2-4-all https://toolbox.hyperisland.com/1-2-4-all Hyper Island toolbox

Verdimatrise for å evaluere Business modeller (tilsvarende metode som i presentasjon)

Using the Design Criteria Canvas as a Scorecard to evaluate Business Model options

Making engagement meaningful in Helsinki:

https://www.centreforpublicimpact.org/making-engagement-meaningful-helsinki/

How a card game can help city residents suggest new ideas:

https://medium.com/@BloombergCities/how-a-card-game-can-help-city-residents-suggest-new-ideas-b1da60bb112b

Brené Brown Listening to shame (TED talk 20 min)

https://www.designkit.org/methods/28
https://toolbox.hyperisland.com/1-2-4-all
https://designabetterbusiness.com/2017/05/04/using-design-criteria-canvas-scorecard-evaluate-business-model-options/
https://www.centreforpublicimpact.org/making-engagement-meaningful-helsinki/
https://medium.com/@BloombergCities/how-a-card-game-can-help-city-residents-suggest-new-ideas-b1da60bb112b
https://www.ted.com/talks/brene_brown_listening_to_shame/transcript


Fasilitering

Metode Rapid prototyping, IDEO

Metode Build & Run Prototypes, IDEO

Innsjekk-generator http://checkin.daresay.io/

Innsjekk/utsjekk spørsmål https://toolbox.hyperisland.com/check-in-questions, 

Håndbok digital fasilitering https://www.mural.co/ebook, Mural (krever registrering med 
epost)

https://www.designkit.org/methods/26
https://www.designkit.org/methods/build-run-prototypes
http://checkin.daresay.io/
https://toolbox.hyperisland.com/check-in-questions
https://www.mural.co/ebook


vtfk.no

Takk for meg


