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Sammendrag 

Denne masteroppgaven undersøker bruk av tjenestedesign i utviklingsprosjekter i offentlig 

forvaltning. Tjenestedesign er en brukersentrert, helhetlig og samskapende tilnærming til 

tjenesteutvikling (Stickdorn & Schneider, 2011, s. 26-41; Feldmann & Cardoso, 2015, s. 12). 

Den kan betraktes som relativt ny for store deler av forvaltningen, selv om bruk av 

tjenestedesign er ønsket fra politisk hold (Kommunal og moderniseringsdepartementet, heretter 

KMD, 2016c; Sanner, 2017) Det oppleves derfor som aktuelt å avdekke erfaringer og kunnskap 

rundt bruk av tjenestedesign i offentlig forvaltning. Videre er prosjektet mye brukt som 

arbeidsform i offentlige virksomheter (Karlsen, 2014, s. 7). Oppgaven er av den grunn innrettet 

mot offentlige utviklingsprosjekter.  

Formålet med masteroppgaven er å besvare følgende problemstilling: 

Hvordan kan tjenestedesign bli en effektiv tilnærming til utviklingsprosjekter i forvaltningen?  

Problemstillingen vil besvares ved hjelp av tre forskningsspørsmål: 

1) Hvordan oppfattes tjenestedesign som begrep og utviklingsperspektiv? 

2) Hvilke muligheter og utfordringer kan knyttes til bruk av tjenestedesign i 

utviklingsprosjekter i forvaltningen?  

3) Hvilke faktorer kan ha betydning for utviklingsprosjekter i forvaltningen? 

 

Masteroppgaven tar utgangspunkt i et kvalitativt casestudium av et tjenestedesignprosjekt i 

forvaltningen. Ved hjelp av tjenestedesigntilnærmingen, har prosjektet utarbeidet et 

konseptforslag til en ny digital tjeneste for kommuner og innbyggere. Vi har gjennomført 

kvalitative intervjuer med 16 personer som har vært deltakende i prosjektet. Disse utgjør statlige 

etater som skal utarbeide tjenesten, kommuner som brukere av tjenesten, samt 

prosjektleverandører. I tillegg til disse, har vi også intervjuet en ekstra informant med 

spesialkompetanse på tjenestedesign.  

I oppgavens analysedel presenteres funn som skal bidra til å belyse oppgavens problemstilling. 

Kapittelet er strukturert etter de tre forskningsspørsmålene, og besvarer disse kronologisk ut fra 

vårt teoretiske rammeverk om tjenestedesign, offentlig forvaltning og utviklingsprosjekter. I 

det følgende foretas en kort oppsummering av disse besvarelsene: 
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1) Informanter i stat og kommune virker å ha en noe begrenset kjennskap til tjenestedesign. 

Oppfatningen virker likevel å være at det er en åpen og brukersentrert tilnærming eller metode, 

som skiller seg fra tradisjonelle måter å drive tjenesteutvikling på. Det kan virke som at 

forvaltningen tradisjonelt har hatt et mer innenfra-og-ut perspektiv på tjenesteutvikling, hvor 

brukerinvolveringen skjer etter at det offentlige har utarbeidet et tjenesteforslag. Tjenestedesign 

er motsetningsvis en eksplorativ tilnærming, hvor brukerbehovene danner utgangspunktet for 

utviklingen.  

2) Mulighetene som kan knyttes til tjenestedesign i utviklingsprosjekter i forvaltningen, virker 

å være kartlegging av reelle brukerbehov, samt samordning og samarbeid - og læring - på tvers 

av forvaltningsområder og nivåer. Utfordringer som identifiseres i analysen virker ikke å være 

direkte knyttet til tjenestedesign, men at tilnærmingen har vært anvendt i et tverretatlig prosjekt. 

Analysen avdekker at offentlige rammer, herunder særlig mål- og resultatstyring av statlige 

etater, kan virke utfordrende for tverretatlig samordning og samarbeid. En annen 

hovedutfordring som trekkes frem er at et tradisjonelt tankesett kan virke førende for 

tjenesteutvikling i forvaltningen. Det kan også tenkes å virke hemmende for måten brukere 

involveres på tjenestedesignprosesser.  

3) For utviklingsprosjekter i forvaltningen, som anvender tjenestedesign, kan det være viktig 

med kompetanse og innsikt både på tjenestedesign og på særtrekk ved offentlig forvaltning. 

Involvering og forankring i linjeorganisasjonen virker også ha betydning for gjennomføringen 

av tjenestedesignprosjekter. Lederforankring er videre noe flere informanter opplever at er 

viktig. Når det gjelder tidsaspektet i prosjektet, oppleves det å ha vært tilstrekkelig for 

gjennomføring av tjenestedesignprosessene, men ikke for å realisere gevinster av disse. 

Samtidig blir det hevdet at tjenestedesignprosessene i seg selv kan skape mindre håndfaste 

gevinster, som innsikt i reelle brukerbehov, læring og samarbeid. 

Masteroppgaven avrundes med en diskusjonsdel som drøfter problemstillingen med 

utgangspunkt i oppgavens teoretiske rammeverk og besvarelsene på forskningsspørsmålene. Ut 

fra denne diskusjonen konkluderer oppgaven med et tredelt svar på problemstillingen: 

Tjenestedesign kan bli en effektiv tilnærming til utviklingsprosjekter i forvaltningen, ved at 1) 

prosjektene forankres i overordnet strategi, som kan bidra til å skape en designorientert 

organisasjonskultur. Det kan være viktig for at 2) designtenkning kan spres og forankres i 
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forvaltningen, slik at 3) det (eventuelt) kan foretas endringer eller justeringer av overordnede 

rammer, som kan skape utfordringer for samordning og samarbeid mellom prosjektaktører. 

Samtidig ønsker vi å tydeliggjøre at denne tredelingen er en analytisk forenkling basert på et 

eksplorativt casestudium og overordnede drøftelser. Det vil trolig være et behov for flere og 

mer dyptgående undersøkelser, for å trekke tydeligere slutninger omkring problemstillingen. 

Vår oppgave kan likevel danne et godt utgangspunkt for senere studier av fenomenet 

tjenestedesign i relasjon til utviklingsprosjekter i forvaltningen. 
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Forord 

Denne oppgaven representerer et høydepunkt og en avslutning på fem års høyere utdannelse. 

Endelig er dagen her! Prosessen med å skrive denne masteroppgaven har vært lærerik og 

givende, men samtidig utfordrende og til tider gitt oss en god slant av frustrasjon. Det har derfor 

hjulpet oss mye at vi har arbeidet med et tema som vi begge synes er utrolig spennende, viktig 

og relevant. Vi er stolte av oppgaven vi leverer fra oss, og er begge klare for en ny epoke i livet.  

Først ønsker vi å takke vår veileder Lars Klemsdal for gode og innsiktsfulle innspill og 

oppmuntrende ord gjennom hele prosessen. Vi har satt stor pris på dine tilbakemeldinger og 

ditt engasjement for oppgaven.  

Vi ønsker også å rette en takk til Direktoratet for forvaltning og IKT, som gav oss muligheten 

til å skrive vår oppgave om tjenestedesign i offentlig forvaltning. Videre må vi rette en takk til 

korrekturlesere, blant familie og venner. Sist, men ikke minst, tusen takk til alle informanter. 

Deres innsikt, kunnskaper og erfaringer er fundamentet for denne oppgaven. 

Vi håper at alle med interesse for i tjenestedesign i en offentlig kontekst kan ha nytte av 

masteroppgaven og de resultatene vi har kommet frem til. Vi heier på en fornying og forbedring 

av offentlig sektor – og gleder oss til å følge med videre på den brukerorienterte offentlige 

reisen. 

 

Oslo, 25. juni 2018 

Ane Hallan Kløvrud og Sara Landsverk 
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1. Introduksjon 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 

Regjeringen legger vekt på å «fornye, forenkle og forbedre» offentlig forvaltning. På den måten 

kan brukere av offentlige tjenester møte «en brukerorientert forvaltning med 

gjennomslagskraft» (KMD, 2016a). Å styrke gjennomføringskraften, innebærer at 

forvaltningen skal sette politiske vedtak ut i live på raskere måter, håndtere endringer i 

samfunnet smidigere og tilpasse brukernes behov bedre (KMD, 2016b).  

Tjenestedesign er oppfattet å kunne være nyttig for skape en mer brukervennlig forvaltning og 

er blant annet å kunne bidra til å realisere målet om «brukeren i sentrum», som er en 

hovedprioritet for offentlig IKT-politikk (KMD, 2016c). Det følger av at tjenestedesign setter 

brukeren i sentrum for tjenesteutviklingen, på tvers av roller, organisasjoner og kontaktflater. 

Slik sett er det også hevdet at tjenestedesign kan bidra til samordning i forvaltningen. På den 

måten kan tjenestedesign være et bidrag til å løse komplekse problemer som forvaltningen er 

satt til å løse, men som går på tvers av tradisjonelle sektorgrenser (Sanner, 2017).  

Tjenestedesign antas dermed som aktuell og viktig tilnærming for å tenke nytt og mer effektivt 

omkring tjenesteutvikling i offentlig forvaltning. Vi mener derfor det er interessant og aktuelt 

og undersøke hva som skal til for at tjenestedesign kan fungere effektivt i en 

forvaltningskontekst. Nærmere bestemt ønsker vi å se på bruk av tjenestedesign i 

utviklingsprosjekter i forvaltning, ettersom prosjekter er en utbredt arbeidsform i det offentlige 

(Karlsen, 2014, s. 7). 

Direktoratet for forvaltning og IKT (heretter «Difi») har siden 2016 vært forvalter av 

«Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign», på vegne av overordnet 

departement, KMD. Ordningen støtter prosjekter som ønsker å ta i bruk tjenestedesign for å 

skape brukersentrerte og helhetlige løsninger (Difi, 2018). Denne masteroppgaven tar 

utgangspunkt i et av prosjektene som har vært med i Stimuleringsordningen. Prosjektet 

anvendes som et case i besvarelsen av den overordnede problemstillingen for oppgaven. 
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1.2 Problemstilling 

Formålet med denne masteroppgaven er å kunne undersøke om det foreligger betingelser for 

effektiv bruk av tjenestedesign i offentlige utviklingsprosjekter. «Effektiv» forstås her som et 

spørsmål om hvorvidt bruk av tjenestedesign er hensiktsmessig for å nå overordnede 

målsetninger for prosjektene. Det utgjør således et spørsmål om formålseffektivitet (Etzioni, 

1964, s. 8-9).  

Basert på et teoretisk utgangspunkt, ønsker vi å belyse følgende problemstilling gjennom et 

kvalitativt casestudie: 

Hvordan kan tjenestedesign bli en effektiv tilnærming til utviklingsprosjekter i 

forvaltningen? 

Vi vil undersøke problemstillingen ved å besvare tre forskningsspørsmål: 

1) Hvordan oppfattes tjenestedesign som begrep og utviklingsperspektiv? 

2) Hvilke muligheter og utfordringer kan knyttes til bruk av tjenestedesign i 

utviklingsprosjekter i forvaltningen?  

3) Hvilke faktorer kan ha betydning for utviklingsprosjekter i forvaltningen? 

 

Den overordnede problemstillingen vil besvares på bakgrunn av teori, analyse og en avsluttende 

drøftingsdel, mens forskningsspørsmålene vil belyses og besvares fortløpende i analysedelen.   

1.3 Oppgavens struktur  

Masteroppgaven er delt opp i seks kapitler. I neste kapittel presenteres vårt teoretiske 

rammeverk, bestående av teori om tjenestedesign, offentlig forvaltning og utviklingsprosjekter. 

I kapittel tre beskrives oppgavens case, samt valg av metode og refleksjoner rundt disse 

valgene. Kapittel fire utgjør analysekapittelet som er strukturert etter våre tre 

forskningsspørsmål. Kapittelet tar for seg relevante funn og analyserer disse i lys av oppgavens 

teoretiske rammeverk. Analysen etterfølges av kapittel 5, som utgjør et diskusjonskapittel med 

en mer overordnet drøfting av problemstillingen. Disse diskusjonene foretas i lys av den 

empiriske analysen, tidligere presentert teori og relevant forskning. Det avsluttende kapittel 

seks består av en oppsummerende konklusjon. Her besvares den overordnede 

problemstillingen, i lys av besvarelsene på forskningsspørsmålene og videre drøfting. I denne 

avsluttende delen reflekterer vi også over aspekter ved oppgaven som det kunne vært interessant 

å undersøke nærmere i senere studier. 
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2. Teori 

I dette kapittelet vil vi presentere masteroppgavens teoretiske rammeverk. Teorien skal bidra 

til å belyse og besvare problemstillingen i gjennom senere analyse- og drøftingskapittel. Vi vil 

først redegjøre for teori om tjenestedesigntilnærmingen. Deretter undersøker vi hvordan 

brukerperspektivet håndteres i tjenestedesign, sammenliknet med håndteringen i tradisjonelle 

offentlige utviklingsprosesser. Videre presenteres litteratur om særtrekk i offentlig forvaltning, 

som kan ha betydning for bruk av tjenestedesigntilnærmingen. Til slutt redegjør vi for teori om 

utviklingsprosjekter.  

På bakgrunn av det teoretiske rammeverket, vil vi avslutningsvis i teorikapittelet trekke frem 

enkelte forhold som kan utgjøre potensielle muligheter og utfordringer, knyttet til effektiv bruk 

av tjenestedesign i offentlige utviklingsprosjekter.  

2.1 Tjenestedesign 

Tjenestedesignbegrepet er et relativt «nytt» begrep, utbredt etter tusenårsskiftet (Curedale, 

2016a, s. 5). På bakgrunn av dette hevder Schneider og Stickdorn (2011) at det enda ikke er 

utarbeidet én enkel definisjon av begrepet. Moritz mener tjenestedesign er en tverrfaglig 

tilnærming som kombinerer designmetodikk med brukersentrerte metoder (2009, s. 43). 

Formålet med en slik fagkombinasjon er å utvikle brukerrettede og helhetlige tjenester av god 

kvalitet, med en optimal interaksjon mellom tjenesteyter og bruker (Dervojeda mfl., 2014, s. 

3). Tilnærmingen tar derfor utgangspunkt i brukeres behov, motivasjon og atferd i utvikling av 

tjenester (Moritz, 2009, s. 43). Curedale (2016) henviser til tjuefire definisjoner av 

tjenestedesign – som alle tar utgangspunkt i brukernes behov, motivasjon og/eller atferd 

(Curedale, 2016a, s. 6-12). Basert på en slik innsikt, anvendes tjenestedesign for å skape nye 

tjenester eller for å justere eksisterende tjenester, slik at de samsvarer bedre med 

brukerbehovene (Polaine mfl., 2013, s. 46). 

Selv om definisjonene av tjenestedesign varierer, virker det imidlertid å være enighet om at 

begrepet omhandler det å sette brukeren i sentrum av tjenesteutviklingen. «Bruker» kan 

defineres som «alle som berøres av en beslutning om tjenester» og innebærer ikke bare 

tjenestemottaker, men også for eksempel pårørende (Bahus, 2015).  

Tjenestedesign er således en tilnærming som bygger på et utenfra-og-inn perspektiv på tjenester 

og tjenesteutvikling (Schneider & Stickdorn, 2011). Poulsen (2016) påpeker også dette, og sier 

tjenestedesigntilnærmingen handler om å ha en holistisk tilnærming til brukeropplevelsen. Et 
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slikt helhetlig perspektiv tar for seg alle potensielle kontaktpunkter mellom virksomhetens 

tjeneste og brukerne av tjenesten (Poulsen, 2016, s. 42).  

Utover at tjenestedesign fokuserer på brukerbehov og helhet, fremhever litteraturen også 

prinsipper om samskapning, visualisering og testing. Tilnærmingen er samskapende i form av 

at den involverer alle interessenter for å sikre riktig kompetanse, kvalitet, engasjement og 

eierskap. Man visualiserer videre informasjon og idéer for å forenkle kompleksitet og skape 

felles forståelse mellom samskapningsaktørene. I tillegg innebærer tjenestedesign et 

utforskende prosessarbeid, hvor det utformes prototyper kontinuerlig underveis. Disse testes, 

valideres og videreutvikles – mot utviklingen av en «ferdig» tjeneste (Stickdorn & Schneider, 

2011, s. 26-41).  

Tjenestedesigntilnærmingen er derfor preget av iterative sirkulære prosesser som skaper en 

endeløs læringssyklus. Tilbakemeldinger fra brukere og andre interessenter resulterer i 

justeringer av løsningen som igjen testes på brukerne. Gjentatte sirkelprosesser skaper en bedre 

forståelse av både brukere og systemer (Feldmann & Cardoso, 2015, s. 112). Sirkelprosessene 

kan tolkes som en type utviklingsspiral. En slik tolkning av tjenestedesign uttrykkes i Figur 11: 

                                                 
1
 Figurene i masteroppgaven er egenproduserte, og baseres på vår tolkning av presentert teori (bl.a. Staes & 

Thijs, 2008; Pollitt & Bouckaert, 2011; Stickdorn & Schneider, 2011; Klemsdal, 2012). 
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Figur 1: Figuren illustrerer sirkelprosesslogikken som finner sted i tjenestedesignprosessen. 

Utviklingsprosessen starter med å kartlegge brukerbehov, basert på en åpen og eksplorativ tilnærming. 

Disse virker førende for utformingen av tjenesteforslagene som uformes av det offentlige (eller innleid 

tjenestedesignkompetanse). Deretter testes forslagene ut for bruker, som får mulighet til å komme med 

tilbakemeldinger. Disse tas med videre for en justering av tjenesten. Slik fortsetter sirkelprosessene til 

tjenesten oppleves som tilstrekkelig tilpasset brukerne. 

 

Tjenestedesignprosessen deles ofte opp i de tre fasene innsikt, idéutvikling og implementering 

(Bechmann, 2010; Poulsen, 2016, s. 178). I innsiktsfasen er målet å få en innsikt i og forståelse 

av brukerens behov, og en dypere forståelse av virksomheten som skal levere tjenesten. Denne 

innsikten fungerer som grunnlag for problemformulering og idéskaping i idéutviklingsfasen. I 

denne fasen arbeider man iterativt (repeterende) med idémyldring og idéutvelgelse, for å 

komme frem til den beste løsningen som skal videreutvikles. Deretter skapes visualiserte 

konseptforslag til tjenesten, eller prototyper. Disse testes ut i fellesskap med brukere, kunder 

og andre interessenter (Poulsen, 2016, s. 181-209).   

Tiden fra idéutvikling til den siste fasen, implementeringsfasen, kan variere. Forhold som spiller 

inn er blant annet størrelsen på endringene som den «nye» tjenesten vil skape. Implementering 



6 

 

av tjenestedesignprosjekter, med brukeren i fokus, kan ofte kreve en holdningsendring i 

organisasjonen. Det kan gjelde dersom man tidligere hatt et internt perspektiv 

tjenesteutviklingen. Holdningsendring innebærer å endre etablerte tankesett, noe som i mer eller 

mindre grad kan være vanskelig og vil kreve tid (Poulsen, 2016, s. 181-209). 

Design Thinking (heretter «designtekning») betegner brukerorienterte perspektiver. Disse har 

en grunnleggende antakelse om at en kreativ tilnærming er mest hensiktsmessig for å løse 

konkrete utfordringer (Curedale, 2016b, s. 89). I motsetning til analytisk tenkning, antar 

designtenkningen at åpne og kreative prosesser bør anvendes i samspill med relevante aktører, 

for å skape konkrete idéer (MacFayden, 2014, s. 3). Designtenkning fokuserer for eksempel på 

behovet til «ekte mennesker», fremfor å bruke hypoteser og antakelser som grunnlag for 

forståelse (Gobble, 2014, s. 59).  

Ved å sammenligne designtenkning og tjenestedesign, kan man se at innholdet i begrepene er 

overlappene. Tjenestedesign og designtenkning bygger for eksempel i stor grad på samme 

oppfatning om «riktige» problemløsningsprosesser. Teorien skiller imidlertid mellom 

begrepene, og omtaler tjenestedesign som design doing fremfor design thinking (Rossi, 2017, 

s. 37). Polaine et al. (2013) beskriver for eksempel skillet ved at sistnevnte «is also about doing 

design and implementation» (Polaine mfl., 2013, s. 1).  

Tjenestedesignere har slik sett ikke kun et grunnleggende og designorientert tankesett, men 

også kompetanse innen human factor. Human factor betegner en vitenskapelig disiplin som 

integrerer mennesket, system og omgivelser – med mål om kvalitetsforbedring, både av 

menneskelig velvære og systemprestasjon (International Ergonomics Assosiation, 2018). Vi 

forstår dermed at designtenkning betegner et mindset som også er benyttet i tjenestedesign, men 

at tjenestedesign i tillegg omhandler den konkrete skapelsen av tjenester til konkrete brukere. 

 
2.1.1 Tjenestedesign versus tradisjonell brukerinvolvering i offentlig forvaltning 

Tradisjonelt i det offentlige er det politiske ledere, herunder Stortinget, som avgjør hvilke 

tjenester som skal tilbys, på hvilke betingelser og til hvem. Utøvende myndighet, altså 

regjeringen og forvaltningsapparatet, organiserer, utvikler og leverer tjenestene ut fra 

Stortingets vedtak. Innbyggerne spiller stort sett en mer passiv rolle i tjenesteutviklingen (Staes 

& Thijs, 2008, s. 39). Regjeringen tar imidlertid tradisjonelt hensyn til ulike grupper av 

interessenter, herunder organisasjoner eller fagfolk, når de foreslår og utøver politikk (Pollitt & 

Bouckaert, 2011, s. 533). Når regjeringen inkluderer brukere i tjenesteutvikling, foretas det 
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tradisjonelt ofte høringer. Her får brukerne komme med innspill på regjeringens 

endringsforslag, før det sendes til behandling i Stortinget (Stortinget, 2018).  

Ved å sammenlikne brukerinvolveringen i tjenestedesignprosessen med brukerinvolvering i 

tradisjonelle offentlige endringsprosesser, kan man se tydelige forskjeller. Tjenestedesign 

utvikler tjenester med utgangspunkt i brukerens reelle behov, gjennom et utenfra-og-inn 

perspektiv (Stickdorn & Schneider, 2011; Polaine mfl., 2013, s. 46). Tradisjonelle 

utviklingsprosesser er motsetningsvis ofte toppstyrte prosesser og baserer brukerorienteringen 

på interne forståelser av brukerbehov – altså et innenfra-og-ut perspektiv (Staes & Thijs, 2008, 

s. 38). Det vil si at tjenesteutviklingen i offentlig forvaltning tradisjonelt tar utgangspunkt i 

forvaltningens oppfatning av brukernes behov, før brukerne involveres. I lys av teorien som 

nevnt, vil bruk av tjenestedesign i det offentlige slik sett kunne tenkes å fordre en 

holdningsendring, altså endring av etablerte tankesett (Poulsen, 2016, s. 181-209). Tradisjonell 

brukerinvolvering uttrykkes i Figur 2: 

 

Figur 2: Figuren illustrerer en tradisjonell og «lukket» utviklingsprosess i det offentlige. Første ledd i prosessen 

gjelder utformingen av et løsningsforslag, som gjøres internt i det offentlige. Deretter får brukere komme med 

innspill til dette løsningsforslaget, gjennom for eksempel tradisjonelle høringer. I den siste delen av prosessen 

vurderer det offentlige i hvilken grad de tar hensyn til innspillene i ferdigstillelsen av den offentlige tjenesten. 
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Den tradisjonelle formen for brukerinvolvering er hevdet å være typisk for utviklings- og 

endringsprosesser i det offentlige, som i utarbeidelsen og gjennomføringen av offentlige 

reformer. Her fatter offentlige beslutningstakere vedtak om endringer basert på innspill fra flere 

ulike interessenter - i hovedsak ut fra et offentlig initiativ (Pollitt & Bouckaert, 2011, s. 33). 

Den lokale iverksettelsen av NAV-reformen kan være et eksempel på dette. Reformen hadde 

blant annet som mål å fremme lokal tilpasning og brukervennlighet (Fimreite, Christensen & 

Lægreid, 2012, s. 10). 

Klemsdal (2012) mener den lokale iverksettelsen av NAV-reformen kan forstås i lys av Herbst 

(1974) sitt konsept om kritisk minimumsspesifikt design (Minimal Critical Specification). Her 

utformes et ferdig design med minst mulig detaljer (Klemsdal, 2012, s. 43). På den måten kan 

de som skal anvende designet selv videreutvikle og tilpasse løsninger ut fra sitt lokale behov 

(Herbst, 1974, s. 20). 

Designet kan hevdes å være en form for tradisjonell involvering av «brukere» av designet. 

Lokalt nivå kan foreta tilpasninger og videreutvikle designet selv, ut fra sine lokale behov, men 

videreutviklingen tar utgangspunkt i spesifikasjonen utarbeidet på sentralt nivå (Staes & Thijs, 

2008, s. 38). Slik sett minner det om tradisjonell involvering, hvor brukerne får komme med 

innspill på tjenesten. Forskjellen er at det er det sentrale nivået som videreutvikler tjenesten i 

tradisjonell brukerinvolvering, og ikke brukeren selv (se Figur 3). 
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Figur 3: Figuren illustrerer en utviklingsprosess ved bruk av kritisk minimumsspesifikt design. Først utarbeides 

det en minimumsspesifisert tjeneste i forvaltningen. Denne slippes så «fri» på lokalt nivå, hvor det lokale nivået 

må ferdigstille tjenesten. Den stiplede linjen illustrerer en tradisjonell utviklingsprosess. Figuren uttrykker dermed 

en tolkning om at tradisjonell utvikling og kritisk minimumsspesifisert design er tilnærmet like prosesser. 

Forskjellen er at tjenestene ferdigstilles på ulike nivå (sentralt eller lokalt). 

 

 

Kritisk minimumsspesifikt design er trolig forskjellig fra tjenestedesign, som følge av at 

løsningsforslaget besluttes på sentralt nivå. I kritisk minimumsspesifikasjon ledes heller ikke 

de konkrete utformingsprosessene i førstelinjen slik som i tjenestedesignprosessene. I stedet for 

at tjenesten skapes sammen med brukeren som i tjenestedesign, slippes prosessene fri for lokal 

tilpasning. Dette kan trolig også forsøk på å implementere ferdigutviklede planer i offentlig 

sektor, for nye måter å utføre tjenester på. Disse forhåndsdefinerte planene slippes også ofte 

«fri» i implementeringen, med krav om tilpasninger (Klemsdal, 2008). 

 

En slik lokal frihet er antatt å kunne bidra til involvering og deltakelse av de som skal anvende 

designet (Klemsdal, 2012, s. 43). I iverksettelsen av NAV-reformen, hevdes det imidlertid at 

den lokale friheten trolig skapte frustrasjon og forvirring blant ansatte på de lokale kontorene. 

Det fulgte av et økende arbeidspress, i kombinasjon med en manglende forståelse av hvordan 

en ny organisering og nye oppgaver skulle håndteres. Det er hevdet at kaos og frustrasjon kunne 

vært unngått dersom kontorene hadde fått sentral støtte i implementeringen, gjennom 

veiledning fra sentralt hold og erfaringsutveksling med andre lokale kontorer. Dette oppgis også 

å kunne ha bidratt til økt læring (Klemsdal, 2008; Klemsdal, 2012, s. 52). 
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I denne forbindelse kan det tenkes at tjenestedesign kunne vært en god tilnærming. Det følger 

av at tjenesteutviklingen skjer sammen med brukerne, og gjennom samskapningsprosesser som 

kan bidra til læring. Som vist tidligere teorien, er tjenestedesignprosessen en sirkelprosess hvor 

tjenesteforslaget justeres som følge av gjensidig læring mellom designere, brukere og øvrige 

samarbeid- og samskapningssaktører (Poulsen, 2016). Sirkelprosess-logikken i tjenestedesign 

(Figur 1, på s. 5) kan slik sett kunne være en form for læringsprosess. 

Her kan man også trekke tråder til enkelt- og dobbelkretslæring i organisasjonslitteraturen.  

Enkeltkretslæring innebærer at det stilles spørsmål til handlingsteoriene, altså om hvordan det 

kan gjøres annerledes eller bedre. Dobbelkretslæring går dypere og stiller spørsmål til det som 

faktisk gjøres, altså de bakenforliggende verdiene til handlingsteoriene (Agyris & Schön, 1996, 

s. 20-21). En måte å se det på kan være at dobbeltkretslæring innebærer spørsmål til målene 

som settes for tjenesteutvikling, og dermed også midlene for å nå disse målene. Enkeltkrets 

stiller motsetningsvis kun spørsmål til midlene for å nå det samme målet som tidligere. 

 

Implementeringen av reformen på de lokale NAV-kontorene, kan trolig i betegnes som 

enkeltkretslæring. Denne isolerte læringen ble generert gjennom håndteringen av situasjonen, 

ut fra det kritisk minimumsspesifiserte designet. Dette vil trolig kunne betegne læringen også 

gjennom tradisjonell brukerinvolvering, hvor det offentlige får innspill fra brukere på en 

tjeneste som allerede er foreslått. Tjenestedesign kan imidlertid tenkes å beskrive en form for 

dobbeltkretslæring, gjennom et utenfra-og-inn perspektiv på organisasjonen. Her står brukerne 

fritt til å komme med innspill og egne behov, og gis i prinsippet trolig en mulighet til å stille 

spørsmål til mer overordnede målsetninger med tjenesteproduksjonen. 

 

På bakgrunn av dette kan det tenkes at tverretatlige tjenestedesignprosesser kan skape en økt 

læringseffekt, sammenlignet med kritisk minimumspesifikt design og tradisjonell 

implementering av ferdigutviklede planer i det offentlige. Forutsetningen for at 

dobbeltkretslæring skal skje gjennom tjenestedesign, er trolig likevel at brukernes innspill 

faktisk bidrar til å stille spørsmål til eksisterende tjenester og til utforming av nye, helhetlige 

tjenester. 
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Samskapelsesstigen - et analytisk rammeverk for brukerinvolvering 

Vårt case omhandler et samarbeidsprosjekt mellom statlige etater2. Etatene er etablert på et 

forvaltningsnivået under departementsnivå – som igjen ligger under Regjeringen (Regjeringen, 

2015). Brukerinvolvering i endringsprosesser på dette nivået har også tradisjonelt blitt 

gjennomført som høringer, eller som brukerundersøkelser. Enkelte hevder imidlertid at vi er i 

ferd med å se en endring i brukerinvolveringen i statlige etater – mot en mer løpende dialog og 

interaksjon med brukere av offentlige tjenester (Andreassen, 2015, s. 6). Vårt case kan være et 

uttrykk av en slik orientering, ettersom den omhandler et tjenestedesignprosjekt.   

Det er også hevdet at «samskapning» i nettverk har blitt en ny reformagenda i offentlig sektor, 

med forankring i post-NPM-ideologi (Fossestøl, 2009, s.41). Samskapning betegner i denne 

sammenheng at to eller flere aktører samarbeider om utvikling av nye løsninger (Torfing, 

Røiseland & Sørensen, 2016, s.12).  

Brukerinvolvering i samskapningsprosesser kan skje i ulik grad og på forskjellige måter. 

Torfing, Røiseland og Sørensen (2016) har utarbeidet en analytisk samskapelsesstige for 

analyse av graden av brukerinvolvering. Stigen har fire trinn, hvor de to første trinnene 

omhandler samproduksjon av eksisterende tjenester. Samskapning innebærer imidlertid at man 

trekker inn brukere i utviklingen av nye løsninger og tjenestetilbud, og gjelder derfor først på 

tredje og fjerde trinn. Tradisjonell høring og brukerundersøkelser ligger på tredje trinn. På det 

fjerde og høyeste trinnet involveres brukere som likeverdige samskapningsaktører i 

problemdefineringen, samt i utforming og gjennomføring av nye løsninger (Torfing, Røiseland 

& Sørensen, 2016, s. 12-13).  

Selv om det skulle forekomme samskapning på trinn fire i den analytiske samskapelsesstigen, 

kan det være at samskapningen forekommer innenfor samme fagområde i forvaltningen. Det er 

nemlig hevdet at dialogbasert brukerinvolvering i hovedsak forekommer innenfor en enkelt etat 

eller ett fagområde. For å skape brukersentrerte og helhetlige tjenester, kan det imidlertid være 

behov for å involvere brukere og andre interessenter på tvers av etater og forvaltningsområder 

(Andreassen, 2015, s. 7).   

                                                 
2
 Nærmere bestemt er disse både statlige direktorater og institutter, men er organisert på samme forvaltningsnivå 

og er “landsdekkende myndighetsorgan underlagt et departement” med oppgaver om å “avlaste departementene 

når det gjelder faglig arbeid og gjennomføring av tiltak” (Regjeringen, 2015). Begrepet etat betegner videre 

enheter innen det sentrale og lokale administrative apparatet, og som de som tilhører virksomheter innen samme 

gren av offentlig forvaltning (Hansen, 2018). Vi beskriver derfor de statlige aktørene samlet som  statlige etater i 

denne masteroppgaven. 
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2.2 Tjenestedesign i offentlig forvaltning 

Det foregående delkapittelet viste at tjenestedesign skiller seg fra tradisjonell tjenesteutvikling 

i offentlig forvaltning. I tjenestedesign tar utviklingsprosessen utgangspunktet i brukerens 

behov, mens tradisjonelle utviklingsprosesser ofte utformer løsningsforslag internt før brukere 

involveres. I lys av tidligere presentert teori, kan det tenkes å være utfordringer knyttet til å ta i 

bruk av tjenestedesign i offentlig forvaltning - dersom dette krever en holdningsendring 

(Poulsen, 2016, s. 181-209). I det følgende vil vi presentere offentlige særtrekk og kontekstuelle 

forhold som kan virke muliggjørende eller hemmende for bruk av tjenestedesigntilnærmingen.  

«Offentlig sektor» er et flertydig begrep og er vanlig å dele inn i «offentlig forvaltning» og 

«offentlige foretak» (Opstad, 2013, s. 13-14). Skillet er blant annet begrunnet i at offentlige 

foretak genererer egne inntekter, i motsetning til offentlig forvaltning. Denne oppgaven er 

imidlertid avgrenset til én del av offentlig sektor, offentlig forvaltning. Videre står 

statsforvaltningen i hovedsetet for oppgaven, da vi undersøker bruk av tjenestedesign i et 

samarbeid mellom statlige etater, hvor kommuner er brukere. I og med at tjenesten som utvikles 

i vårt case er et digitalt beslutningsverktøy, kunne det vært relevant og undersøkt dette som en 

del av e-forvaltningen3. Vi har imidlertid valgt å avgrense oss til offentlig forvaltning, da 

tjenestedesign kan benyttes uavhengig om forvaltningen forstås som elektronisk eller ikke. 

2.2.1 Særtrekk i offentlig forvaltning 

For å belyse særtrekk i offentlig forvaltning, er det relevant å sammenlikne det offentlige opp 

mot privat sektor. Debatten omkring dette skillet har lenge stått sentralt både i politisk tenkning 

og i samfunnsvitenskapen. Det er uenigheter mellom akademikere og forskere om hvorvidt det 

foreligger et slikt skille, hvor klart dette skillet eventuelt er, og hvilken betydning det har for 

forhold som ledelsesutøvelse, tjenesteyting og organiserings- og endringsprosesser (Byrkjeflot, 

2008; Christensen mfl., 2015, s. 18). Offentlige organisasjoner er oppgitt å ha noen 

grunnleggende særtrekk som skiller dem fra private organisasjoner (Christensen mfl., 2015, s. 

                                                 
3
 Med «e-forvaltning» menes «bruk av informasjons – og kommunikasjonsteknologi, kombinert med 

organisasjonsendringer og nye ferdigheter, for å forbedre offentlig tjenester, fremme demokratisk deltakelse og 

forbedre offentlig policyutforming» (EU, 2003, s. 7). Norsk forvaltning er generelt «elektronisk», i den forstand at 

alle i større eller mindre grad anvender IKT-verktøy. Schartum (2015) påpeker at begrepet e-forvaltning kun 

omfatter IKT som anvendes på en måte som gjør at det gir betydning for innholdet i eller prosessen for 

myndighetsutøvelse. Det er derfor for eksempel ikke tilstrekkelig å anvende IKT kun som grunnlag for 

saksbehandling. Når det gjelder elektroniske informasjonsutveksling mellom staten, offentlige virksomheter og 

innbyggere, ligger dette som oftest klart innenfor e-forvaltningsbegrepet (Schartum, 2015, s. 14-19) 
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18). «Graden» av offentlighet kan trolig påvirke tydeligheten av eventuelle forskjeller 

(Byrkjeflot, 2008). Dette tas det likevel ikke hensyn til i denne masteroppgaven. Oppgaven er 

avgrenset til å se på eventuelle elementer som kan ha betydning for en effektiv bruk av 

tjenestedesign i offentlige utviklingsprosjekter i forvaltningen. 

Offentlig forvaltning opererer ikke i et fritt marked 

Både statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter kan selv bestemme hvordan de 

ønsker å organisere sine virksomheter og sin tjenesteproduksjon (Stokstad, mfl., 2016, s. 35). 

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester har for eksempel blitt vanlig på enkelte 

tjenesteområder (Oslo Economics, m.fl., 2014, s. 21-22). Likevel opererer ikke det offentlige i 

et fritt marked på lik linje som private. I motsetning til private virksomheter, kan offentlige 

virksomheter for eksempel ikke uten videre velge å utforme og spisse tjenester mot bestemte 

målgrupper, kun for å øke profitt. Eventuelle prioritering av målgrupper må begrunnes i for 

eksempel «særskilte behov» for de aktuelle tjenestene eller ordningene (Helsedirektoratet, 

2012, s. 20). 

Forvaltningen er myndighetsutøvere og tjenesteytere for politiske velgere  

I motsetning til privat næringsliv, ivaretar offentlig forvaltning rollen som myndighetsutøvere 

som utøver vedtatt politikk (Klausen, 2001). I forlengelsen av dette, har mottakere av 

leveransen til offentlig og private aktører ulike ulike roller. Som mottaker av private produkter 

og tjenester, opptrer mottaker som en ren forbruker med rettigheter etter forbrukerkjøpsloven 

og kjøpsloven (Kjøpsloven, 1988, § 1; Forbrukerkjøpsloven, 2002, § 1). Offentlige 

tjenestemottakere er i imidlertid også velgere av de politiske aktører som beslutter hvilke 

tjenester som skal prioriteres. Tilbakemelding på offentlige tjenester kan derfor indirekte gå 

gjennom valgordningen, ettersom velgere ofte stemmer på politiske partier som de vurderer at 

kan gi mest mulig nytte for deres livssituasjon4 (Downs, 1957; Jenssen & Nylén, 2015). Slik 

sett kan tilbakemeldinger fra brukere være viktige for politikere, og derav også forvaltningen 

som utøver politikken.  

 

 

                                                 
4
 Med forbehold om at velgere også kan stemme taktisk eller strategisk på andre partier. Denne diskusjonen 

faller imidlertid utenfor denne oppgavens tema og formål.  
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Det «offentlige etos» 

Offentlige organisasjoner har ofte et mer komplekst verdisett å forholde seg til enn 

organisasjoner i privat sektor. Det følger av at offentlige organisasjoner må forholde seg 

sentrale verdier som faglig integritet, rettssikkerhet, effektivitet, likhet, nøytralitet, og offentlige 

innsyn (Byrkjeflot, 2014b). Slike verdiene omtales gjerne som «offentlig etos» og bidrar til 

offentlig sektors legitimitet (Jørgensen, 2003). Offentlig etos gjenspeiles ofte i 

organisasjonskulturen og kan få betydning for endringsprosesser, for eksempel dersom 

prosessene skaper motstrid mot gjeldende etos (Christensen mfl., 2015, s. 60). Eksempler på 

slik motstrid vil det bli redegjort for senere i teorikapittelet. 

2.2.2 Den byråkratiske organisasjonsformen 

Et byråkrati kan defineres som «et avgrenset, formalisert system for arbeidsdeling, som styres 

ved hjelp av regler, og som har klare skiller mellom over- og underordnede» (Colbjørnsen, 

2003, s. 89). Den klassiske teoretiske læren om byråkratiet bygger i stor grad på logikken bak 

Webers idealmodell av denne organisasjonsformen. For ham var byråkratiet teknisk overlegent 

i forhold til tidligere organiseringsformer og ledelsesprinsipper, fordi det var en presis, 

forutsigbar, kontinuerlig og konfliktfri organiseringsform. På bakgrunn av dette, var byråkratiet 

ment å løse problemer med blant annet nepotisme, bestikkelser og korrupsjon knyttet til 

tidligere organisasjonsformer som familiebedrifter (Weber, 1978, s. 220-221).   

Byråkratiet som organisasjonsform innebærer en hierarkisk organisasjonsstruktur, 

arbeidsdeling og rutiner, samt prinsipper om samordning og spesialisering. Det foreligger en 

over- og underordning av organisasjonsnivåer. Styringslinjen mellom nivåene peker nedover, 

hvor overordnet nivå også har en kontroll og tilsynsfunksjon over underliggende enheter. 

Hierarkiet har videre en vertikal og horisontal spesialisering. Den vertikale spesialiseringen, 

uttrykkes ved at arbeidsoppgaver fordeles på de ulike organisasjonsnivåene. Den horisontale 

begrunnes i at oppgavene grupperes i ulike enheter eller knyttes til konkrete byråkratiske 

posisjoner. Den horisontale spesialiseringen kan baseres på ulike prinsipper, som formål, 

sektor/fagområde, prosess, type klienter eller geografi. Arbeidsoppgavene i byråkratiet utøves 

etter formelle regler, rutiner og prosedyrer – og det er tydelige kompetansekrav til de ulike 

byråkratiske posisjonene (Christensen, m.fl., 2015, s. 39-40).  

Offentlig forvaltning er et eksempel på et moderne byråkrati, med både vertikal og horisontal 

spesialisering. Departementsstrukturen i forvaltningen utgjør en type vertikal spesialisering. 
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Her har overordnet departement styringsrett og en kontroll- og tilsynsfunksjon ovenfor 

underliggende virksomheter. «Sektorprinsippet» legger videre til grunn for horisontal 

spesialisering i den byråkratiske strukturen, hvor fag er hovedprinsipp for den organisatoriske 

inndelingen av departementsområder og underliggende organer (Christensen, m.fl., 2015, s. 39-

40).  

Sektorprinsippet går ut på at offentlige saker tilhører en konkret forvaltningssektor, og at 

behandling og avgjørelse av saken primært skal skje i denne sektoren. Prinsippet innebærer 

dermed også at andre forvaltningssektorer ikke skal blande seg inn i saksbehandlingen (Smith, 

2015). Blant annet kan det bidra til en økt spesialisering som antas å medføre 

effektivitetsgevinster (Bouckaert, Peters & Verhoest, 2010). Faglige hensyn kan for eksempel 

bli mer uavhengige og tydelige (Byrkjeflot, 2014b). Slik sett kan sektororganiseringen også 

bidra til å gjøre at overordnede beslutningstakere enklere kan foreta prioriteringer mellom ulike 

faglige hensyn (Gulick, 1937; Vestlund, 2015, s. 96).  

Sektorprinsippet kan forstås i lys av prinsippet om ministerstyre og ministeransvar i 

statsforvaltningen. Ministerstyret innebærer at hver statsråd i regjeringskollegiet har 

styringsrett ovenfor «sitt» fagdepartement og underliggende organer. Ministerstyret motsvares 

med det parlamentariske og personlige ministeransvaret (Smith, 2015). Dette er grunnlovsfestet 

og innebærer at statsrådene kan settes under tiltale ved riksrett. Vilkår for tiltale er at ministrene 

ikke håndterer beslutninger underlagt sitt forvaltningsområde som strider «mot Statsformen 

eller Rigets love, eller øyensynlige er skadelig for Riget» (Grunnloven, 1814, § 5, henvist i 

Frihagen, 2012). Den hierarkiske strukturen i forvaltningen hevdes nettopp å bli forsterket 

gjennom prinsippet om ministerstyret – i tillegg til prinsippet om mål- og resultatstyring 

(Gressgård m. fl., 2017, s. 8). 

Teoretiske uenigheter om hensiktsmessigheten av byråkratiet 

Byråkratiet kjennetegnes av å være dynamisk og ha høy kapasitet til å håndtere mange og 

inkonsistente oppgaver på en god måte. Det oppgis å ha en gjennomgående evne til forandring 

og fornying, gjennom å ivareta grunnleggende verdier og samtidig kunne innføre nye trender 

og idéer. På den måten er offentlige prinsipper og normer bærende for forvaltningen, samtidig 

som den har en fornyingsevne slik at den kan implementere «de beste» idéene fra reformtrender 

– som New Public Management og post-NPM (Lesjø, 2007, s. 73-74). Dette kan uttrykkes ved 

at mål og resultatstyring (MRS), som er gjeldende prinsipp for etatsstyringen i forvaltningen, 



16 

 

er et typisk NPM-element (Christensen & Lægreid, 2015, s. 160), samtidig som ønsket om 

helhetlige og «sømløse» tjenester er et typisk post-NPM-trekk (Pollitt, 2003, s. 35).  

Den byråkratiske organisasjonsformen har imidlertid også fått mye kritikk i litteraturen. Blant 

annet er byråkratiet kritisert for å undergrave personlighet, kreativitet, nytenkning og 

innovasjon (Whyte, 1956; Whyte & Nocera, 2002).  Regelstyrt organisering har også blitt 

hevdet å kunne skape en mindre effektiv forvaltning og feilslått instrumentalisme (Mertons, 

1940; Whyte, 1956; Byrkjeflot, 2014a). Enkelte hevder at den byråkratiske 

organisasjonsformen derfor er avleggs (Byrkjeflot, 2014a). 

Samtidig kan effektivitet deles inn i underkategoriene formålseffektivitet og produktivitet, altså 

mengden ressurser som innrettes for å nå formålet (Etzioni, 1964, s. 8-9). Du Gay (2000) 

argumenterer slik sett for at byråkratiet er formålseffektiv ved at den kan få hele organisasjonen 

til å utøve beslutninger fattet på et hierarkisk toppnivå (Du Gay, 2000, s.35-95). Byråkratiet 

antas videre å kunne skåre høyt på én av underkategoriene av effektivitet og lavt på den andre 

(Lane, 2000). Samtidig oppgir Colbjørnsen (2003) at byråkrati som organisasjonsform både 

kan være måleffektiv og produktiv. Spesialisering og utvikling av spisskompetanse i byråkratiet 

oppgis blant annet som viktige drivkrefter bak produktivitet og vekst (Colbjørnsen, 2003, s. 92-

95).  

Foruten effektivitet, kan byråkratiske mekanismer bidra til etterlevelse av rettsstatsprinsipper 

som likebehandling og legalitetsprinsippet, som står sentralt for forvaltningens 

myndighetsutøvelse. For eksempel kan sentralisering av beslutningsprosesser være viktig for 

avveininger av lokale hensyn og for å sikre likebehandling (Colbjørnsen, 2003, s. 95-96). 

Byråkratiet kan slik sett også sikre rettferdighet og forutsigbarhet som inngår som en del av 

offentlig etos (Byrkjeflot, 2014a). Overordnet sett vil dette kunne tale for at byråkratiet ikke er 

avleggs, men høyst aktuell også for den moderne offentlig forvaltningen. 

2.2.3 Samordningsproblematikken i offentlig forvaltning 

Til tross for at byråkratiformen i offentlig forvaltning har flere gode begrunnelser, oppgir også 

litteraturen at byråkratiet kan være en problematisk organisasjonsform, i relasjon til samordning 

og samskapning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Sektorprinsippet hevdes blant annet 

å fremstå som en form for normativ føring, som utgjør en ulempe når samordning er nyttig eller 

nødvendig for å utøve politikk og myndighet (Smith, 2015).  
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Samordning av oppgaver på tvers av forvaltningsområder og myndighetsnivåer er samtidig et 

sentralt tema i analyser av offentlig forvaltning (Lægreid mfl, 2014, s. 1-2). Det følger av at 

mange samfunnsproblemer er av en slik karakter at de berører flere politikkområder, for 

eksempel klima, økonomisk kriminalitet, og terrorisme forvaltningen (Pollitt, 2003; 

Christensen & Lægreid, 2007, s. 13). Disse samfunnsproblemene omtales ofte som wicked 

problems som på norsk er oversatt til gjenstridige problemer (Bjørgo mfl., 2015, s. 106). 

Løsningen av gjenstridige problemer krever samordning og samarbeid5 på tvers i forvaltningen 

(Pollitt, 2003; Christensen & Lægreid, 2007, s. 13). Samordning, eller koordinering av 

oppgaver, kan videre bidra til å skape helhetlige og sømløse, fremfor fragmenterte og 

oppstykkede offentlige tjenester (Pollitt, 2003, s. 35).  

I forvaltningen kan samordning legge grunnlaget for både tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. 

Tverrfaglig samarbeid defineres som et samarbeid mellom ulike faggrupper eller profesjoner 

om en felles utfordring med et felles mål (Galvin & Erdal, 2007, s. 28). Tverretatlig samarbeid 

innebærer at deltakerne kommer fra ulike etater i forvaltningen (Luvås & Luvås, 2004, s. 45). 

Ettersom offentlige etater er delt inn i fag, kan en utfordring for samordning være at etatene 

ofte representerer personer fra forskjellige faggrupper eller profesjoner. Disse inngår ofte i ulike 

kunnskapsregimer og kan derfor vektlegge ulike faghensyn i sine beslutninger (Gressgård mfl., 

2017, s. 27). I en byråkratisk organisasjonsform kan organisatorisk arbeidsinndeling mellom 

faggrupper og avdelinger gjøre det enda vanskeligere å samarbeide om et felles mål 

(Colbjørnsen, 2003, s. 97).  

For at å lykkes med å skape samordning og resultater av samarbeid, kan det være gunstig å 

bygge en felles forståelse og innsikt i fagområdet man skal samarbeide om. På den måten kan 

aktører med ulike fagbakgrunner enes om et mål og om midlene til å nå målet. En slik felles 

forankring og forståelse kan opparbeides for eksempel gjennom gruppearbeid og utarbeidelse 

av felles strategier og planer for samarbeidet (Lægreid mfl., 2014, s. 4).  

2.2.4 Mål – og resultatstyring som prinsipp for etatsstyring  

Departementenes styring og oppfølging av underliggende forvaltningsorganer, kalles 

etatsstyring. Gjeldende prinsipp for denne etatsstyringen er mål- og resultatstyring («MRS»). 

MRS tar utgangspunkt i at departementene skal utøve vedtatt politikk under gjeldende lover og 

regler, på oppdrag fra Stortinget (Opstad, 2013, s. 272-273). Departementene formulerer 

                                                 
5
 Vår forståelse av «samordning» og «samarbeid» er at disse henger sammen. Samordning legger grunnlaget for 

samarbeid, gjennom for eksempel koordinering av oppgaver og/eller arbeidsprosesser. 
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dermed mål basert på oppdraget, og har ansvar for at underliggende organer når disse målene. 

MRS er forankret i Stortingets bevilgningsreglement og Reglement for økonomistyring i staten 

(«Økonomiregelverket») (Senter for statlig økonomistyring, 2010, s. 11). Et av hovedformålene 

i reglementet er å «fastsette mål» og at «resultatkrav skal oppnås» (Finansdepartementet, 2003, 

s. 14). Dette kan knyttes til forvaltningens departementsstruktur. Et hovedpoeng i regelverket, 

er nettopp at alle departementer plikter å fastsette mål og resultatkrav for underliggende 

organer, for alle statlige bevilgninger (Finansdepartementet, 2004, s. 11).  

Økonomiregelverket sier at underliggende forvaltningsorganer skal ha så stor handlingsfrihet 

som mulig, slik at de selv kan velge hvordan målene satt av departementet skal realiseres. Dette 

er begrunnet med at virksomhetene er svært forskjellige (Opstad, 2013, s. 274). I lys av 

departementenes ansvar ovenfor Stortinget, og det personlige ministeransvaret for statsråden, 

har departementene likevel behov for kontroll med gjennomføringen av målene. Det følger 

særlig av at de skal rapportere tilbake til Stortinget om forvaltningen av felles midler. Av den 

grunn anvender departementer ulike virkemidler for styring av underliggende virksomheter.  

Tildelingsbrevet og årsrapporten er blant annet sentrale dokumenter i styringsdialogen mellom 

departementene og underliggende virksomheter. Det gir underliggende enheter en oversikt over 

hvilke økonomiske rammer de skal operere innenfor, hvilke prioriteringer de skal foreta og 

hvilke resultatmål de skal anvende. Basert på tildelingsbrevet, skal de underliggende 

virksomhetene rapportere tilbake til departementet om gjennomføring av resultatmål etter 

budsjettåret er omme (Opstad, 2013, s. 194-195).  

Etatsstyringen bidrar til at overordnede politiske valgte representanter kan ivareta kontrollen i 

en faginndelt og spesialisert offentlig forvaltning. Slik sett har den også blitt hevdet å ha 

betydning for ivaretakelse av demokratiske prinsipper (Grindheim, 2012).  

Etatsstyringen har imidlertid også blitt møtt med kritiske innvendinger. Mål og 

resultatstyringen i av offentlige etater har blitt kritisert for å være for detaljert, med strenge 

rapporteringskrav (Andreassen, 2015). Detaljstyring er hevdet å kunne snevre inn 

handlingsrommet til underliggende forvaltningsenheter og skape utfordringer for samordning 

og samskapning mellom etater (Lægreid, 2012). Enkelte hevder at MRS i praksis tilsvarer mål- 

og aktivitetsstyring (Stokland, 2015). Dersom dette stemmer, kan det tenkes å utgjøre et 

problem for maktfordelingsprinsippet demokratiet, ved å utviske grensene mellom politikk og 

forvaltning (Byrkjeflot, 2014b). Det kan også tenkes at det kan utgjøre en utfordring for 
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samordning og samarbeid i et tjenestedesignprosjekt, hvor ulike etater inngår som samarbeids- 

og samskapningsaktører. 

 

2.2.5 Gjenstridige problemer i offentlig forvaltning 

Offentlig forvaltning må forholde seg til en rekke uklare, motstridende og komplekse mål og 

evalueringskriterier (Busch, 2004; Boyne 2002; Rainey et al, 1983; Rainey 1996). Disse kan 

omtales som «wicked problems», som m på norsk er oversatt til «gjenstridige problemer» 

(Bjørgo mfl., 2015, s. 106). 

Offentlig etos versus brukerorientering sies blant annet å være et relevant dilemma for 

tjenesteutviklingen (Staes & Thijs, 2008; Pollitt & Bouckaert, 2011, s. 191). Offentlig 

forvaltning har som nevnt en rekke prinsipper og verdier å forholde seg til, som objektivitet, 

effektivitet og likebehandling. Det økende fokuset på brukerorientering medfører en større 

oppmerksomhet mot tilpasning av offentlige tjenester til individuelle tjenestemottakere. 

Enkelte hevder derfor at brukersentrering ikke passer inn i en offentlig kontekst, fordi det 

offentlige skal tjene hele befolkningen fremfor å orientere seg mot enkeltindivider (Pollitt & 

Bouckaert, 2011, s. 191-192). Andre mener at økt brukerinvolvering også kan høyne brukernes 

forventninger og krav til offentlige tjenester (Andreassen, Olsen & Calabretta, 2010). Det kan 

trolig sette press på offentlige tjenesteytere. Ettersom det offentlige både har 

ressursbegrensninger og skal tjene hele befolkningen, kan høye brukerforventninger samtidig 

tenkes å være urealistiske i forhold til hva det offentlige faktisk kan innfri. En konsekvens, 

dersom forventninger ikke innfris, kan være en svekkelse av brukernes tillit til tjenestene 

(Grimen, 2009). Dette kan være relevant å ta i betraktning, dersom brukere skal involveres i 

stor grad i tjenesteutviklingen, for eksempel gjennom tjenestedesign. 

Samtidig som innbyggerne ønsker flere og bedre offentlige tjenester, er det et økende krav om 

at offentlig forvaltning skal spare inn på utgifter. Dette medfører et offentlig dilemma om 

effektiv sparing mot økning av kvaliteten på offentlige tjenester (Pollitt & Bouckaert, 2011, 

s.191). Det anses som essensielt at innsparing i offentlige utgifter ikke går ut over kvaliteten på 

tjenestene, for eksempel ved at tjenestene må utøves av færre ansatte (Hauvik & Echoff, 2017). 

Samtidig betyr ikke kutt i budsjetter nødvendigvis kvalitetsreduksjon. Avgjørende faktorer kan 

være om det er mulig å bli mer «effektiv» i tjenesteproduksjonen. For eksempel kan 

teknologiske løsninger anvendes for å spare kostnader knyttet til manuell tjenesteproduksjon, 

samtidig som kvaliteten opprettholdes eller forbedres (Pollitt & Bouckaert, 2011, s. 204). Dette 
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kan trolig også knyttes opp mot effektivitetsbegrepet og underkategoriene av 

formålseffektivitet og produksjon (Etzioni, 1964, s. 8-9). Dersom en tjeneste skreddersys ut fra 

et behov til en bruker eller en brukergruppe, kan dette tenkes å være formålseffektivt i lys av 

politiske mål om «brukeren i sentrum» (KMD, 2016b). 

Ettersom gjenstridige problemer ofte er i direkte motstrid med hverandre, vil løsningen av de i 

prinsippet kunne tilsi at et hensyn må velges fremfor et annet. Offentlig forvaltning er imidlertid 

ikke satt til å løse slike problemer, kun håndtere dem (Busch, 2004, s. 8; Pollitt & Bouckaert, 

2011, s. 191-192). Det er for eksempel hevdet at offentlige og politiske virksomheter ofte deler 

opp virksomheten i en operativ og en strategisk del for å håndtere motstridende interesser som 

ikke lar seg forene. På den måten kan den strategiske kjernen møte krav og trender mer retorisk, 

samtidig som den operative delen av virksomheten drifter organisasjonen som tidligere 

(Brunsson, 2003, s. 1-39).  

Tjenestedesigntilnærmingen i forvaltningen kan dermed antagelig ikke bli fullstendig effektiv, 

i form av at alle brukere får sine behov tilfredsstilt ved skreddersydde tjenester. Det offentlige 

vil antakelig heller måtte vekte hensynet til brukerne opp mot motstridende hensyn til for 

eksempel ressursbesparelser eller prinsipper om likebehandling. En vurdering av 

tjenestedesigntilnærmingens «effektivitet», kan slik sett bli en vurdering av formålseffektivitet, 

ut fra den konkrete måloppnåelsen med å ta i bruk tilnærmingen. 

2.3 Offentlige utviklingsprosjekter 

Hittil har teorikapittelet tatt for seg tjenestedesigntilnærmingen, hvordan den skiller seg fra 

tradisjonelle offentlig utvikling og hva som kjennetegner konteksten tilnærmingen skal brukes 

i, herunder offentlig forvaltning. Problemstillingen vår spesifiserer imidlertid enda et aspekt, 

nemlig utviklingsprosjekter.  

Prosjektformen er blitt en svært populær og utbredt arbeidsform i offentlige virksomheter 

(Karlsen, 2014, s. 7). I dag betegnes prosjekter ofte som IKT-prosjekter, som en følge av at 

informasjonsteknologi (IKT) stadig spiller en viktigere rolle i virksomhetsutvikling og 

utvikling av arbeidsprosesser (Gottschalk & Gottschalk, 2012, s. 25). Prosjektet i vår empiriske 

undersøkelse kan omtales som et IKT-prosjekt, ettersom den skulle utarbeide en digital tjeneste. 

Vi vil imidlertid benytte oss av begrepet utviklingsprosjekt, ettersom tjenestedesignprosjekter 

generelt ikke forutsetter bruk av IKT. 
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Selv om prosjekter ofte varierer med hensyn til kompleksitet, størrelse og ressursforbruk, har 

teorien identifisert et sett av egenskaper og betingelser som betegnes som felles for prosjekter 

(Christensen & Kreiner, 1991; Karlsen, 2014, s. 18). De har ofte en entydig målsetting som 

forteller hva som skal oppnås, og hvorfor. Videre har prosjektene ofte en begrenset 

ressurstilgang ut fra et konkret budsjett, og en bestemt start- og sluttdato (Andersen, Grude & 

Haug, 2016, s. 19). Slik sett er rammene for prosjektet ofte relativt faste. Prosjektarbeid krever 

ofte et tverrfaglig arbeid, hvor personer med forskjellig bakgrunn, erfaring og 

organisasjonstilhørighet samarbeider i prosjektperioden (Karlsen, 2014, s. 18-21). 

Faste prosjektrammer er tydelig i den «klassiske» formen for prosjektutvikling i det offentlige, 

som innebærer planstyrte og spesifiserte prosesser (Garnes, 2009). Det er hevdet at ferdigstilte 

prosjektplaner kan skape effektive og gode utviklingsprosesser. Samtidig oppgis det at dette i 

hovedsak gjelder når løsningen er kjent og det ikke utvikles noe grunnleggende nytt (Garnes, 

2009). Dersom tjenesten som skal utvikles er ny, kan konkrete planer ofte være utarbeidet uten 

kunnskap om planen fungerer i praksis. En utforskende tilnærming med prøving og feiling er 

derfor hevdet å kunne være mer formålstjenlig enn ferdigstilte planer i slike tilfeller (Cooper, 

2005; Garnes, 2009). Slik sett kan tjenestedesign muligens være et gunstig tilnærming til 

prosjekter som skal utvikle nye tjenester som oppleves som mer helhetlige og sømløse for 

brukere. 

Til tross for at hvert utviklingsprosjekt i prinsippet er unikt og forskjellig fra andre, har 

litteraturen lenge forsøkt å identifisere hvilke faktorer som medvirker eller fører til suksessfulle 

prosjekter (Kerzner, 1987; Belassi & Tukel, 1996; Karlsen, 2014 s. 133). Faktorer som går igjen 

i litteraturen er god kommunikasjon mellom alle berørte parter, felles oppfatning av prosjektets 

mål, tilstrekkelig med tid og ressurser, tilgjengelig ekspertise, samt forankring og støtte hos 

toppledelsen (Pinto & Selvin, 1988; Karlsen, 2014, s. 133). Det er grunn til å tro at disse 

faktorene også er gjeldende for gjennomføring av tjenestedesignprosjekter i forvaltningen. I vår 

kvalitative casestudie har det derfor vært interessant å undersøke om det foreligger faktorer som 

kan anses som viktige for gjennomføringen av prosjektet. 

2.4 Teoretisk oppsummering 

Kapittelet har tatt for seg relevant teori som skal bidra til å belyse problemstillingen «Hvordan 

kan tjenestedesign bli en effektiv tilnærming til utviklingsprosjekter i forvaltningen?».  
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Kapittelet startet med en redegjørelse av tjenestedesign som en helhetlig, brukersentrert og 

samskapende tilnærming til tjenesteutvikling. Tjenestedesign består av iterative sirkelprosesser, 

hvor brukere og eventuelt andre relevante aktører fortløpende inkluderes for utarbeidelse og 

videreutvikling av tjenesten. Tilnærmingen er åpen og eksplorativ, hvor brukerens behov 

danner utgangspunktet for tjenesteutviklingen. Det virker å utgjøre en forskjell fra tradisjonelle 

utviklingsprosesser i offentlig forvaltning. I tradisjonell tjenesteutvikling utarbeides et 

tjenesteforslag i forvaltningen før brukerne involveres. Utviklingsprosessen er slik sett mer 

lukket ovenfor bruker, som får en begrenset mulighet til bestemme retningen av 

tjenesteutviklingen. 

Ut fra hva teorien omtaler som egenskapene til tjenestedesign, kan det virke å være en effektiv 

tilnærming til utviklingsprosjekter som krever samordning på tvers i forvaltningen. Dette 

gjelder både samordning vertikalt mellom forvaltningsnivåer og horisontalt mellom 

fagområder. Teorien har imidlertid påpekt at samordning i offentlig forvaltning ikke er 

uproblematisk. Det kan for eksempel følge av en sektororganisert forvaltning, hvor 

departementer og underliggende organer er organisert atskilt etter fagprinsipper. En slik 

arbeids- og faginndeling er hevdet å virke hemmende for utvikling av en samordnet forståelse, 

og for løsning av problemer som går på tvers av sektorgrenser (Smith, 2015).  

Videre er MRS, som gjeldende prinsipp for etatsstyring, også blitt kritisert for å ha en for høy 

detaljeringsgrad. Dette kan gå på bekostning av samarbeid mellom statlige etater (Stokland, 

2015). Disse synspunktene kan trolig relevante for gjennomføringen av offentlig 

tjenestedesignprosjekter, dersom disse går på tvers av sektorområder og etatsgrenser. Som 

teorien har påpekt, står samarbeid- og samskapningsaspektet sentralt i tjenestedesign (Stickdorn 

& Schneider, 2011). Dette forutsetter trolig at de samskapende aktørene har samordnet sine 

virksomheter og/eller prosesser. Dersom dette er vanskelig, kan det slik sett tenkes at 

tjenestedesign som anvendes i slike prosjekter også er vanskelig å gjennomføre. 

Offentlig forvaltning må i tillegg forholde seg til en rekke verdier og prinsipper gjennom 

«offentlig etos», som faglig integritet, likhet og effektivitet. Prinsippet om likhet kan stå imot 

brukerorientering og utvikling av brukersentrerte tjenester, som utgjør en sentral del av 

tjenestedesign. Slikt sett kan det tenkes at tjenestedesign i offentlig forvaltning i kombinasjon 

med likhetsprinsippet utgjør et gjenstridig problem som vanskelig lar seg forene (Staes & Thijs, 

2008). I så tilfelle kan være rimelig å anta at tjenestedesign kan møte på noen utfordringer i 

håndteringen av utviklingsprosjekter i forvaltningen. 
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Ut fra oppgavens teoretiske rammeverk, er følgende utgangspunkt for den empiriske analysen:  

Tjenestedesigntilnærmingen kan være en god tilnærming til utviklingsprosjekter i forvaltningen 

som går på tvers av organisasjonsgrenser. Det følger av at tilnærmingen er basert på elementer 

som samordning og samskapning. Tjenestedesign kan ha potensial til å utforme tjenester basert 

på reelle brukerbehov, noe som kan tenkes å øke tjenestekvalitet og brukertilfredshet. Videre 

kan tid, kompetanse og lederinvolvering være viktig for suksessfulle utviklingsprosjekter. Dette 

kan vi anta at gjelder også for tjenestedesignprosjekter i offentlig forvaltning.  

Teorien antyder imidlertid tjenesteutvikling med utgangspunkt i brukerens perspektiv kan være 

utfordrende å anvende for offentlige forvaltning. Det følger av at det offentlige tradisjonelt har 

hatt et mer internt perspektiv på tjenesteutvikling. 

Tjenestedesign kan i tillegg tenkes å møte utfordringer når den inngår i utviklingsprosjekter 

som går på tvers av fag- eller sektorområder, eller statlige etater. Det er teoretisk begrunnet med 

at sektororganiseringen i den byråkratiske strukturen, samt etatsstyringen gjennom MRS, kan 

virke hemmende for samordning og samarbeid på tvers av etater og forvaltningsområder. 
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3. Metode 

I dette kapittelet redegjøres det for oppgavens metodiske valg og refleksjoner rundt arbeidet 

med masteroppgaven. Målet med oppgaven er å undersøke hvordan tjenestedesign kan bli en 

effektiv tilnærming til offentlige utviklingsprosjekter. Vi har undersøkt problemstillingen med 

utgangspunkt i prosjektet Bedre luftkvalitet til innbyggere og forvaltning (heretter betegnet som 

«Luftkvalitetsdataprosjektet»). Kapittelet starter med en beskrivelse av valgt case og 

forskningsdesign. Deretter redegjør vi for utvalg av informanter, datainnsamling, og 

dataanalyse. Avslutningsvis argumenterer vi for oppgavens reliabilitet og validitet, før vi 

redegjør for forskningsetiske hensyn. 

3.1 Casebeskrivelse: Bedre luftkvalitet til innbyggere og forvaltning 

Direktoratet for forvaltning og IKT (heretter «Difi»), fikk i 2016 et oppdrag fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet om å forvalte Stimuleringsordningen for innovasjon og 

tjenestedesign i staten.  Stimuleringsordningen har bidratt med støtte til prosjekter som ønsker 

å skape mer brukerorienterte og helhetlige tjenester ved bruk av tjenestedesign (Difi, 2018). 

Ordningen støttet åtte ulike prosjekter og vi har valgt å bruke et av disse, 

Luftkvalitetsdataprosjektet, som case for masteroppgaven. Prosjektet har som mål å øke 

kunnskapen om luftkvalitetsdata hos brukere, herunder kommuner og innbyggere. På den måten 

kan kommunen og innbyggerne tilpasse sin atferd for å redusere helsemessige negative 

konsekvenser av forurensning og bidra til å redusere forurensning. Miljødirektoratet, 

Vegdirektoratet og Meteorologisk institutt har ut fra disse overordnede formålene gått sammen 

for å skape en helhetlig og brukerorientert, digital luftkvalitetsdatatjeneste.  

Luftkvalitetsdataprosjektet opererer med to ulike tjenestedesignprosesser omtalt som 

brukerreiser, som henger tett sammen; én innbyggerreise og én kommunereise. Brukerne i 

prosjektet er kommuner i kommunereisen, og innbyggere er brukere i innbyggereisen.  

Basert på de to brukerreisene hadde prosjektet som mål å utvikle et konseptforslag til den nye 

digitale tjenesten. Den digitale tjenesten er en brukervennlig og pålitelig nettside om 

luftkvalitet. Målet med den er at informasjon skal gjøres lett tilgjengelig i de kanalene hvor 

innbyggerne er, for eksempel yr.no og andre sosiale medier. Kommunene skal videre kunne 

motta et ferdig beslutningsverktøy, slik at de lettere kan avgjøre når og hvordan de skal 

informere innbyggerne om dårlig luftkvalitet (LiveWork & PwC, 2017).  
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Luftkvalitetsdataprosjektet består av en rekke involverte aktører, blant annet fra stat, kommune, 

private leverandører og innbyggere. Miljødirektoratet, Vegdirektoratet og Meteorologisk 

institutt er de statlige aktørene som samarbeider for å levere en luftkvalitetsdatatjenesten og er 

kundene i prosjektet, eller også omtalt som «prosjektlinja». LiveWork er et designhus med ren 

kompetanse innen tjenestedesignfeltet og kategorisert som hovedleverandører i prosjektet. PwC 

står som underleverandør, og har blant annet kompetanse innen prosjektledelse og 

gevinstrealisering - som var et krav i prosjektutlysningen.  

I forlengelse av dette vurderte vi Luftkvalitetsdataprosjektet som spesielt relevant for å besvare 

vår problemstilling på bakgrunn av to hovedårsaker; 1) prosjektet bruker tjenestedesign som 

tilnærming til tjenesteutvikling, og 2) prosjektet involverer blant annet ulike representanter fra 

stat som tjenesteyter, og kommune som brukere. Dette vurderte vi som fruktbart for vår 

problemstilling, fordi det muligens kunne kaste lys over hvordan tjenestedesign fungerer i 

utviklingsprosjekter på tvers i forvaltningen.  

3.2 Valg av kvalitativt casestudie 

Tjenestedesign som utviklingstilnærming i norsk offentlig forvaltning er et relativt nytt og 

uoppdaget felt, både innenfor teori og empiri. Av den grunn forstod vi tidlig at masterprosjektet 

ville være eksplorerende, altså et studie innenfor et tema man vet lite om. Vi utelukket derfor 

tanken om et kvantitativt forskningsopplegg tidlig i prosessen, da det antagelig ville forutsatt 

muligheten om å utlede hypoteser basert på tidligere forskning (Tjora, 2013, s. 221, s. 26).  

Kvalitativt forskningsdesign er imidlertid velegnet når man skal utforske nye områder. Det gir 

mulighet for åpne spørsmål og for å forstå et fenomen ut fra deltakernes synsvinkel (Creswell, 

2007, s. 40). I forbindelse med at problemstillingen er åpen og eksplorativ, i form av at den 

undersøker en tilnærming som er relativt ny i offentlig sektor, vurderte vi det som mest 

hensiktsmessig og nødvendig å avdekke hvordan de involverte aktørene fortolker og forstår 

fenomenet (Jacobsen, 2005). Valget falt derfor på en kvalitativ tilnærming med bruk av 

casestudier og dybdeintervjuer.  

Casestudier kjennetegnes ved undersøkelsesopplegg som er rettet mot å studere mye 

informasjon om få enheter eller caser. Vi bestemte oss for å benytte Luftkvalitetsdataprosjektet 

som case tidlig i prosessen, da vi så prosjektet som relevant for å belyse problemstillingen. 

Caset representerer det empiriske grunnlaget for å utvikle en forståelse av fenomenet det er en 

del av (Thagaard, 2013, s. 56). Det vil si at vi utvikler en forståelse av fenomenet tjenestedesign 
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i offentlige utviklingsprosjekter, gjennom en undersøkelse av Luftkvalitetsdataprosjektet. 

Prosjektet opererer med en eksisterende grense for hvem og hva det inkluderer og ekskluderer, 

noe som var hjelpsomt i avgrensningsarbeidet (Tjora, 2013, s. 138). Prosjektets naturlige 

avgrensning var imidlertid ikke tilstrekkelig for å foreta en så presis avgrensning som mulig. 

Vi så derfor et behov for å avgrense caset ytterligere tidlig i forskningsprosessen (Silverman, 

2010, s. 138). Etter en nærmere vurdering av relevans for problemstillingen, samt tilgjengelig 

teori, bestemte vi oss blant annet for å ekskludere innbyggerreisen. Relevante aktører for oss i 

prosjektet ble derfor aktører involvert i kommunereisen, herunder representanter fra stat, 

kommune og prosjektleverandører.  

Til tross for at avgrensningen inkluderer kommunereisen, oppdaget vi underveis i 

analyseprosessen at kommunene (som brukere) i vårt case ikke virket å stå i veien for en effektiv 

bruk av tjenestedesign. Hovedbarrieren virket heller å være tverretatlig samordning og 

samarbeid, mellom de statlige etatene i prosjektet. Vårt hovedfokus i drøftingsdelen av 

masteroppgaven omhandler derfor tverretatlig samordning og samhandling, hvor utsagn fra 

både prosjektleverandører og kommuner vil bidra til å belyse drøftingen. Tjenestedesign er 

imidlertid en brukersentrert tilnærming, slik at kommunenes oppfatning om tilnærmingen og 

prosessen naturligvis også vil være en del av i analysekapittelet.  

I metodelitteraturen skiller man mellom deduktive, induktive og abduktive tilnærminger til 

forskning. Den deduktive prosessen preges av at man knytter begreper fra andre teoretiske 

bidrag til den teksten som analyseres, mens den induktive prosessen innebærer at man jobber 

fra data til begreper eller utvikling av teori. Den tredje posisjonen abduksjon, preges av et 

samspill mellom en deduktiv og induktiv analyseprosess, der forståelsen forskeren kommer 

fram til knyttes til etablert teori og dataenes meningsinnhold (Thaagard, 2013, s. 187-198).  

Fremgangsmåten i denne oppgaven kan forklares som abduktiv, da vi har vekslet mellom teori 

og empiri gjennom hele prosessen. I forkant av datainnsamlingen og under utarbeidelsen av 

intervjuguiden utviklet vi noen analytiske rammer på̊ bakgrunn av etablert teori. Dette ga oss et 

utgangspunkt for å formulere intervjuguide og innhente data. Men siden datainnsamlingen var 

eksplorerende og utforskende ga det oss nye innsikter underveis i prosessen. Det førte til at vi 

fant det hensiktsmessig å endre det analytiske rammeverket. På den måten utviklet vi oppgaven 

basert på vekselvirkninger mellom dataenes meningsinnhold, etablert teori og vår egen 

forståelse av feltet (Thagaard, 2013, s. 187-198).  
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Fleksibilitet og åpenhet for endringer i løpet av forskningsprosessen oppfattes som særlig viktig 

i kvalitative studier (Thagaard, 2013, s. 55). Vi utformet et forskningsopplegg med 

utgangspunkt i at det måtte gi grunnlag for fleksibilitet, da vi antok at endringer ville 

forekomme som en effekt av studiets eksplorative karakter. I etterpåklokskapens stund, 

anerkjenner vi imidlertid at forskningsopplegget med fordel kunne vært mer induktivt fordi vi 

brukte mye tid på en teoridel som ble endret betraktelig i etterkant. Samtidig vurderte vi det 

som nødvendig med et grundig teoretisk utgangspunkt for datainnsamlingen, spesielt ettersom 

tjenestedesignfeltet var såpass nytt for oss. 

Et annet eksempel på elementer som dukket opp underveis i forskningsprosessen var 

forskningsspørsmålene. Disse ble identifisert underveis i databearbeidingen. Det bør imidlertid 

trolig nevnes at problemstillingen i stor grad har vært den samme gjennom prosessen og at den 

virket førende for forskningsspørsmålene som ble utarbeidet. Til tross for at det til tider kunne 

oppleves som frustrerende med fortløpende endringer i forskningsprosessen, bidro det til en 

kontinuerlig læringsprosess som la til rette for en dypere forståelse av feltet vi undersøkte. 

 

3.3 Tilgang til feltet og utvalg av informanter 

Difi har bidratt med kontaktinformasjon til aktuelle informanter i Luftkvalitetsdataprosjektet, 

som var relevante for å besvare problemstillingen. Foruten dette har vi ikke hatt kontakt med 

Difi underveis i prosessen, fra valg av case til ferdig oppgave, med unntak av et 

informantintervju på eget initiativ. Difi har heller ikke lagt noen klare føringer for valg av 

problemstilling og vinkling av oppgaven. 

Med tanke på at vi ønsket å undersøke hvordan tjenestedesign kan bli en effektiv tilnærming til 

offentlige utviklingsprosjekter, fant vi det som hensiktsmessig å snakke med så mange 

involverte aktører som mulig. Dette så vi som relevant fordi tjenestedesigntilnærmingen er 

basert på prinsipper om samskapning og brukerinvolvering. I forlengelse av dette kunne det 

vært problematisk for oss å besvare problemstillingen i sin helhet - uten innsikt i hvordan de 

ulike aktørene opplevde tjenestedesignprosessen.  

Utvalget av informanter ble formet av case og avgrensningen mot kommunereisen. Utover det 

faktum at informantene var deltakere i caset, hadde vi ingen relasjon med informantene eller et 

spesielt engasjement som påvirket utvalget vårt (Tjora, 2013, s. 204). På bakgrunn av casets 

avgrensning, tok vi kontakt med involverte representanter fra statlige etater, 
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prosjektleverandører og kommunale etater. Til å begynne med rekrutterte vi syv informanter 

fra statlig sektor, én informant fra hver av prosjektleverandørene, samt fire informanter fra to 

utvalgte kommuner som hadde vært mye involvert i prosjektet. Underveis i datainnsamlingen 

så vi det som nødvendig å inkludere noen flere informanter fra kommunal sektor og 

gjennomførte derfor tre telefonintervjuer med ytterligere tre kommuner. Vi har slik sett vært i 

samtale med de kommuner som har vært involvert i prosjektet, og gjennomført lengre 

dybdeintervjuer med de som har vært mest involvert.  

I forbindelse med oppgavens hovedtema, og at vi ikke har noen faglig bakgrunn innen 

tjenestedesign, vurderte vi det som nødvendig å inkludere en tjenestedesign-ekspert utover den 

ene tjenestedesigneren som var involvert i prosjektet. Ekspertinformanten er fra et anerkjent 

designhus, med kompetanse både på tjenestedesign. Dette bidro til en dypere innsikt og 

forståelse i tjenestedesignfeltet. Vi intervjuet også en representant fra Difi, for å få en bedre 

innsikt i rammene for prosjektet. Totalt gjennomførte vi 18 intervjuer, herunder 15 kvalitative 

personintervjuer og tre telefonintervjuer.  

Informantene ble rekruttert via en e-post som beskrev formålet med masteroppgaven i korte 

trekk. Interessen for å delta i masterprosjektet viste seg å være stor, og samtlige informanter 

som ble spurt sa seg villige til å delta. Flere påpekte viktigheten av å dele erfaringer og kunnskap 

om bruk av tjenestedesign i tjenesteutvikling. Når det er sagt, kan det også være at enkelte følte 

seg forpliktet til å stille opp, ettersom Luftkvalitetsdataprosjektet ble finansiert av Difi som også 

bidro i rekrutteringen av informantene, gjennom kontaktopplysninger. 

I analysekapittelet og diskusjonskapittelet benevnes informanter fra statlige etater som statlig 

aktør, informanter fra kommuner som kommunal aktør, prosjektleverandøren fra 

tjenestedesignhuset som tjenestedesignkomponenten, prosjektleverandøren fra konsulenthuset 

som rådgivningskomponenten, ekspertinformanten innen tjenestedesign som ekspertinformant 

tjenestedesign og representanten fra Difi som informant, Difi. 

3.4 Datainnsamling ved bruk av kvalitative intervjuer 

Vi vurderte kvalitative intervjuer som nødvendig for å undersøke informantenes forståelse av 

og erfaring med bruk av tjenestedesign i offentlige utviklingsprosjekter. På bakgrunn av studiets 

eksplorative karakter, valgte vi å gjennomføre intervjuer basert på lite struktur, hvor intervjuet 

snarere ble en samtale mellom intervjuer og informant der hovedtemaene var bestemt på 

forhånd. Vi opplevde at en slik lite strukturert tilnærming som fordelaktig fordi vi kunne følge 
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opp informantens fortelling og utdype temaer som vedkommende tok opp, men som vi ikke 

hadde tenkt på i forkant (Thagaard, 2013, s. 95-97).   

Intervjuguiden ble utformet tematisk basert på utvalgte teorier vi vurderte som relevante for å 

besvare problemstillingen, herunder teoretiske forståelser av tjenestedesigntilnærmingen og 

særskilte trekk ved offentlig forvaltning (Thagaard, 2013, s. 101). Intervjuguiden hadde 

fellestrekk med modellen som Rubin & Rubin (2012) kaller «elv-med-sidestrømmer». Elven 

representerer de sentrale temaer som intervjuet skal dekke, mens hver av sidestrømmene 

representerer temaer som dukker opp i løpet av intervjuet. Oppfølgingsspørsmål ble derfor 

svært viktig for oss, da disse ledet til nye temaer som ble tatt opp i løpet av intervjuet (2012, s. 

123-125). I og med at vi intervjuet fem ulike kategorier av informanter, ble intervjuguiden 

justert deretter. Det vil si at intervjuguiden hadde samme «grunnmur», men at det ble lagt ulik 

vekt på forhåndsbestemte temaer avhengig av hvem vi pratet med.  

Med unntak av ett intervju, var begge to tilstede i gjennomføringen av intervjuene. På den måten 

kunne én av oss konsentrere seg om å intervjue, mens den andre kunne følge med på taleopptak 

og bidra med oppfølgingsspørsmål. Lydopptaket ble gjort ved hjelp av smarttelefon. Dette ble 

brukt for å sikre at intervjueren kunne konsentrere seg om å være tilstede i samtalen, for senere 

å kunne analysere intervjuet i sin helhet. Enkelte mener imidlertid at bruk av lydopptak kan 

påvirke hva som blir sagt (Tjora, 2013, s. 139). Av den grunn forsikret vi oss om at det var i 

orden for informanten å ta opp intervjuet. I denne forbindelse informerte vi informanten om 

hvordan opptaket ville bli brukt og at opptaket ville bli slettet i etterkant av intervjuet. Samtlige 

samtykket til bruk av taleopptak, men vi opplevde også at en informant ønsket at vi skulle skru 

av lydopptaket mot slutten av intervjuet. Det var imidlertid noe vi respekterte, og denne 

informanten hadde også allerede gitt oss gode besvarelser og data. 

I rekrutteringsprosessen opplyste vi om at intervjuet ville ha en varighet på omlag én time. Vi 

opplevde imidlertid at dette varierte stort fra informant til informant, og intervjuene varte fra 

35 minutter til én og en halv time. Til tross for at vi feilinformerte enkelte om forventet varighet, 

opplevde vi ikke irritasjon eller misnøye i forbindelse med at noen intervjuer gikk utover den 

planlagte tiden. Vi påpekte at intervjuet kunne avsluttes når som helst etter én time, men 

opplevde opptil flere ganger at informanten selv ønsket å fortsette intervjuet. Det tolket vi som 

positivt ved at informanten følte seg trygg og ønsket å dele sine erfaringer og synspunkter med 

oss (Thagaard, 2013, s. 109). Samtidig er det ingen selvfølge at informanter har mulighet til å 

bli intervjuet utover den planlagte tiden og det kunne i så fall bidratt til en negativ 
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intervjuopplevelse for informanten. Vi kunne derfor vært enda tydeligere med å oppgi mulig 

intervjutid i rekrutteringen og bedt informantene om å holde av mer enn én time.  

Det finnes ulike oppfatninger om hva kvalitative intervjudata egentlig sier noe om. Derfor er 

det viktig å redegjøre for vår egen oppfatning av dette. Basert på våre erfaringer fra arbeidet 

med datainnsamling, støtter vi oss på forståelsen av at intervjudata er et resultat av to ulike 

aspekter. På den ene siden er intervjudataene et resultat av interaksjonen mellom intervjuer og 

informant, hvor intervjuets forløp reflekterer den relasjon som utvikles mellom forsker og 

informant i fellesskap. På den andre siden er dataene et resultat av informantens kunnskap, 

erfaringer og synspunkter som reflekterer vedkommens kulturelle eller sosiale omgivelser 

(Thagaard, 2013, s. 96). Disse aspektene ved kvalitativ datainnsamling er viktig å være 

innforstått med, ettersom den sosiale interaksjon mellom intervjuer og informant kan påvirke 

dataene. Enkelte deler av metodelitteraturen fremhever hvordan det kvalitative intervjuet er 

preget av en asymmetrisk relasjon (Kvale & Brinkmann, 2009). En slik asymmetrisk relasjon 

kan lett oppstå, fordi det er vi som intervjuere som planlegger temaer for intervjuet, definerer 

intervjusituasjonen og driver intervjuet fremover (Thagaard, 2013, s. 96). Vi forsøkte imidlertid 

å unngå en slik asymmetrisk relasjon ved å sende ut en temaoversikt før intervjuet fant sted og 

la informanten bestemme tid og sted for intervjuet. I tillegg hadde intervjuene åpne spørsmål, 

noe som gjorde at informanten kunne bidra til å forme samtalen i stor grad.  

Det er relevant å reflektere over egen posisjon i forskningsfeltet, ettersom vi som intervjuere 

kan påvirke datainnsamlingen. I og med at vår faglig bakgrunn hovedsakelig er innen 

organisasjons- og ledelsesfaget, er vår kompetanse på tjenestedesign beskjeden. Det var også 

hovedårsaken til hvorfor vi inkluderte en ekspertinformant innen tjenestedesign. På den måten 

kunne vi få en dypere innsikt i tilnærmingen enn hva litteraturen kunne fortelle oss. Når det er 

sagt, er flertallet av våre informanter ansatte i offentlig forvaltning og ikke utdannet designere 

selv. I forlengelse av dette har ikke vi oppfattet vår begrensede kompetanse innen tjenestedesign 

som ødeleggende i datainnsamlingen. På mange måter kan det heller gjøre oss mindre «biased», 

ettersom vi har et nøytralt forhold til tilnærmingens potensial i offentlige utviklingsprosjekter.  

3.5 Bearbeiding av data 

Det første vi gjorde etter hvert intervju var å transkribere lydopptakene. I følge Kvale (2007) 

kan en del informasjon forsvinne når intervjuet blir skrevet ned. Vi forholdt oss derfor detaljert 

til datamaterialet og transkriberte alt som ble sagt. På den måten sørget vi for å ha med oss mest 

mulig materiale til analyseprosessen. Det bør imidlertid trolig nevnes at halve setninger som 
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informantene uttalte ble rettet underveis, for å få en forståelig og lesbar transkripsjon (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 303).  

Etter transkribering av de 18 intervjuene, satt vi med et relativt stort datamateriale. I og med at 

intervjuene var basert på lite struktur, var det få spørsmål som hadde lik formulering og ordlyd. 

I forlengelse av dette gikk vi bort fra å bruke programmet NVivo for å analysere dataene, da 

vår forståelse av NVivo er at det, i stor grad, forutsetter en strukturert tilnærming hvor 

spørsmålene er utformet på forhånd og rekkefølgen av spørsmålene er i stor grad fastlagt 

(Thagaard, 2013, s. 97). Vi fant det derfor som mer gunstig å gå igjennom de transkriberte 

intervjuene manuelt, noe som også gjorde at vi fikk gått dypt inn i datamaterien. I arbeidet med 

kodingen, jobbet vi nært opp til empirien og brukte begreper som allerede eksisterte i 

datamaterialet (Tjora, 2012, s. 179). Kodene, eksempelvis «læring», «tid», «samarbeid», 

«regler», var derfor utelukkende basert på empiri. Vi passet også på å inkludere implisitte data 

som nødvendigvis ikke inneholdt kodeordene. Deretter sorterte vi kodene i fire grove 

kategorier, herunder «tjenestedesignbegrepet», «muligheter ved tjenestedesign», «utfordringer 

ved tjenestedesign» og «prosjektrammer». På bakgrunn av disse kategoriene utarbeidet vi tre 

forskningsspørsmål som belyste vår overordnete problemstilling.  

3.6 Reliabilitet, validitet og overførbarhet 

Studiens legitimitet og kvalitet kan knyttes til begrepene reliabilitet (pålitelighet) og validitet 

(gyldighet). Førstnevnte knyttes gjerne til spørsmålet om en annen forsker hadde kommet frem 

til de samme resultatene ved å anvende samme metoder. Ekstern reliabilitet oppnås dersom man 

er i stand til å gjennomføre undersøkelsen på nytt og få eksakt samme resultater (Seale, 1999, 

s. 140). Det er imidlertid ofte vanskelig å få til dette i kvalitative studier. Det følger av at 

resultatene fra kvalitative metoder er svært kontekstavhengige og skapes ofte i relasjonen 

mellom intervjuer og informant (Thagaard, 2013, s. 202).  

Intern reliabilitet betegner graden av samsvar i konstruksjon av data mellom forskere som 

arbeider innenfor samme prosjekt. For å oppnå denne formen for reliabilitet, bør man være 

spesifikk og konkret i rapporteringen av fremgangsmåter ved innsamling og analyse av data 

(Seale, 1999, s. 147-148). Dette er hensikten vår med metodekapittelet, hvor vi har beskrevet 

og reflektert rundt metodiske valg så åpent som mulig. I og med at vi er to personer som har 

skrevet masteroppgaven sammen, har vi kontinuerlig diskutert, drøftet og sparret underveis 

gjennom hele forskningsprosessen. Avgjørende beslutninger er tatt i fellesskap, noe vi mener 

har bidratt til pålitelige vurderinger av datamaterialet. Det å ta avgjørelser i fellesskap påpekes 
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å kunne øke kvaliteten på informasjonen som forskningen baseres på, noe som bidrar til å styrke 

oppgavens reliabilitet (Thagaard, 2013, s. 203). En løpende dialog med veileder om 

fremgangsmåter og vurderinger underveis i prosessen har også blitt gjort for å øke studiens 

pålitelighet. Ved bruk av lydopptak har vi også kunnet sitere informantene korrekt i analysen, 

noe som kan styrke påliteligheten ved at informantenes «stemmer» gjøres synlig frem til leseren 

(Tjora, 2013, s. 205). 

Validitet handler om hvorvidt en har målt det en faktisk ønsket å måle, og for oss om vi belyser 

hvordan tjenestedesign kan bli en effektiv tilnærming til utviklingsprosjekter i forvaltningen 

(Ringdal, 2013, s. 248). Validiteten vurderes ikke på et gitt punkt i forskningsprosessen, men 

er noe en må vurdere kontinuerlig (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 277). Valg av metode og 

datamateriale bør derfor, for å sikre validitet, passe til hva vi ønsker å belyse. Åpenbar validitet 

er tilfredsstillende dersom en gjennom datainnsamling og analyse besvarer oppgavens 

problemstilling. Dette opplever vi at vi gjør i denne oppgaven, og valg av undersøkelsesopplegg 

har vist seg egnet for oppgavens formål (Grønmo, 2016, s. 251-252). 

Forskningens validitet kan styrkes ved å redegjøre for hvordan analysen gir grunnlag for de 

konklusjoner studien kommer frem til. I forlengelse av dette begrunner vi enhver tolkning og 

konklusjon med utgangspunkt i datamaterialet vårt. Tolkningsgrunnlaget kan også påvirke 

studiens gyldighet. Vi hadde imidlertid ingen spesiell relasjon til feltet eller informantene og 

mener at vårt tolkningsgrunnlag ikke påvirket studiet i nevneverdig grad (Thagaard, 2013, s. 

205-207).  

I og med at oppgaven er et casestudium, eller en enhet som representerer et større fenomen, kan 

resultatene fra studiet ha en overføringsverdi til andre enheter innenfor samme fenomen 

(Thagaard, 2013). Det vil si at resultatene fra dette studiet kan være relevante for andre 

utviklingsprosjekter som tar i bruk tjenestedesigntilnærmingen, i forvaltningen. En slik 

overføring vil imidlertid forutsette at situasjoner og betingelser for prosjektene er like, noe som 

kan være problematisk med tanke på at tjenestedesignprosjekter i sin natur ofte er svært ulike. 

Vi argumenterer likevel for at studiens resultater kan ha en overføringsverdi, ettersom offentlige 

utviklingsprosjekter inngår i den samme, særskilte offentlige konteksten som kan tenkes å ha 

betydning for tjenestedesigntilnærmingen. 
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3.7 Forskningsetiske hensyn 

Denne studien er innmeldt til og godkjent av Norsk senter for forskningsdata (vedlegg 3). I 

forkant av hvert intervju sendte vi ut en samtykkeerklæring med prosjektets problemstilling og 

formål, metode for datainnsamling og hva dataene skulle brukes til (vedlegg 2). Opplysninger 

om personvern, frivillighet og bruk av lydopptak ble informert om i samtykkeerklæringen, samt 

muntlig før intervjuene startet. Samtlige informanter underskrev denne samtykkeerklæringen. 

Vi drøftet tidlig i masterprosessen hvorvidt vi skulle inkludere navn på organisasjonene 

informantene var ansatt i, men unnlate å oppgi beskrivelser som kunne identifisere 

informantene på individnivå. Formålet med dette ville vært å i større grad kunne fremheve 

forskjeller mellom de ulike organisasjonene i casen. Vi gikk imidlertid bort fra dette fordi vi 

ikke så hvordan åpenhet om organisasjonsnavn ville ha hevet analysen i betydelig grad. Hensyn 

til personvern ble dermed prioritert, ettersom dette bør være hovedprinsippet for forskningen, 

med mindre det er strengt nødvendig eller uunngåelig å oppgi organisasjonen man studerer 

(Thagaard, 2013). På bakgrunn av personvern har også taleopptak fortløpende blitt slettet etter 

transkribering. Videre har alle personopplysninger som dukket opp i intervjusituasjonen blitt 

behandlet konfidensielt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

4. Presentasjon av funn og analyse  

Formålet med masteroppgaven er å besvare problemstillingen «Hvordan kan tjenestedesign bli 

en effektiv tilnærming til utviklingsprosjekter i forvaltningen?». I dette kapittelet vil vi 

presentere relevante funn fra datamaterialet vårt som kan bidra til å besvare problemstillingen.  

 

Kapittelet er delt opp i tre deler, hvor hver del belyser et av forskningsspørsmålene presentert i 

kapittel 1.2. Vi har valgt å kombinere presentasjon av funn og analyse under delkapitlene for å 

skape en oversiktlig fremstilling, uten for mye gjentakelser. Hvert delkapittel avrundes med en 

analytisk oppsummering som besvarer det konkrete forskningsspørsmålet. Vi vil bygge videre 

på disse besvarelsene i en overordnet drøfting av problemstillingen i det påfølgende 

diskusjonskapittelet.  

4.1 Hvordan oppfattes tjenestedesign som begrep og utviklingsperspektiv? 

For å undersøke hvordan tjenestedesign kan bli en effektiv tilnærming til offentlige 

utviklingsprosjekter, mener vi det kan være hensiktsmessig å avdekke informantenes 

oppfattelse av begrepet tjenestedesign. I det følgende vil vi derfor presentere og analysere 

informantenes refleksjoner rundt tjenestedesign som begrep og utviklingsperspektiv.  

4.1.1 Forståelse av tjenestedesignbegrepet 

Litteraturen har, som vist i teorikapittelet, svært mange ulike definisjoner av tjenestedesign. Det 

kan tilsi at det ikke er en ensidig forståelse av tilnærmingens innhold, eller hvordan den 

anvendes i prosjekter. En variert forståelse virker også å gjelde for våre informanter. 

Ekspertinformanten fra designhuset peker på skillet mellom tjenestedesign og designtenkning, 

som også er nevnt i teorien (Polaine mfl., 2013). Ekspertinformanten oppgir at «alle kan lære 

seg designtenking», og at det kan være nødvendig å lære seg det for å skape forståelse for 

gevinstene som skapes av tjenestedesign. Samtidig er det viktig å skille designtenkning fra 

tjenestedesign som handler om å utforme selve tjenesten. Tjenestedesign krever opplæring i 

human factor og er en profesjon eller et fag som ikke «kan læres på et kurs».  

Ekspertinformanten er kritisk til at tjenestedesign ofte forstås som en «metode» eller et 

«redskap» for å gjennomføre endringer. Informanten mener tjenestedesign er en profesjon som 

innebærer bruk av flere ulike metoder og håndverk. Tjenestedesign oppfattes å være er en åpen, 

medvirkende og samskapende tilnærming hvor man utvikler tjenesten med utgangspunkt i 
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brukeren. I tillegg inkluderes linjeorganisasjonen6, både i innsiktsfasen og idéutviklingen. Slikt 

sett får linjeorganisasjonen utviklet eierskap til tjenesten, noe som påpekes som viktig for en 

vellykket implementering.  

Ekspertinformanten oppgir at tjenestedesign ikke innebærer en kontinuerlig involvering av 

brukere i utviklingsprosessen. Basert på brukernes innspill, så trekker tjenestedesignerne seg 

tilbake for å videreutvikle ideene på egenhånd og skape et konseptforslag, for så å la brukerne 

teste og gi tilbakemeldinger på forslaget. Ekspertinformanten beskriver dermed den iterative 

sirkelprosessen i tjenestedesignteorien (Feldmann & Cardoso, 2015).  

Tjenestedesignkomponenten blant prosjektleverandørene oppfatter tjenestedesign som en 

systematisk tilnærming som dykker dypt ned i den enkelte brukers liv gjennom kvalitativ 

metodikk. Tjenestedesignere utformer idéer og bidrar i den kreative prosessen, samtidig som 

de hjelper brukerne med å få fram egne idéer. Dette begrunnes med at sluttbrukerne er de 

«egentlige ekspertene» i sitt liv.  

Det virker å være en bred oppfatning, både blant informanter i statlige etater og i kommunene, 

om at tjenestedesigner en type arbeidsmetode som kan være godt egnet til å finne ut av hvilke 

tjenester brukerne trenger og ønsker seg. Enkelte beskriver samtidig tjenestedesign som en 

tilnærming, en prosess eller et perspektiv som inkluderer mange ulike kvalitative metoder, 

egnet for å fange opp brukernes behov. Mange informanter har imidlertid svært begrenset eller 

ingen erfaring og/eller kjennskap til tilnærmingen.  

Enkelte statlige informanter forteller at de har brukt tjenestedesign tidligere, men ikke «satt et 

navn» på det. Disse beskriver deretter brukerinvolvering gjennom spørringer. Én statlig 

informant forteller videre at prinsippene bak tjenestedesign ikke er nytt, ettersom etaten 

vedkommende jobber i også tidligere har involvert brukere og samarbeidet med andre i felles 

prosjekter. Samtidig opplever informanten at brukerinvolvering har blitt gjort på mer tilfeldige 

måter tidligere. Tjenestedesign oppfattes å være en mer «systematisk utviklingsmetode». 

Et overordnet funn virker således å være at både de statlige - og kommunale aktørene har en 

begrenset forståelse av hva tjenestedesigntilnærmingen innebærer. I forlengelse av litteraturen 

om tjenestedesign, kan det virke som at flere informanter har arbeidet med ulike elementer av 

tjenestedesign tidligere, som samarbeid med andre aktører, involvering av brukere og 

                                                 
6
«Linjeorganisasjon» defineres her som den basis-organisasjonen hvor prosjektet utgår fra, og som overtar 

prosjektets leveranse/tjeneste når prosjektet er avsluttet (Prosjektveiviseren, 2017). 
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workshops. Tjenestedesigntilnærmingen utgjør imidlertid en kombinasjon av slike forskjellige 

metoder fra ulike disipliner i en og samme utviklingsprosess (Stickdorn & Schneider, 2011; 

Moritz, 2005). Statlige og kommunale informanter virker derfor å ha en noe oppstykket og 

mindre helhetlig forståelse av tjenestedesign. Samtidig virker informanter å ha en positiv 

holdning til tjenestedesign, og oppfatter at det kan være en hensiktsmessig måte for å kartlegge 

brukernes behov og ønsker i forbindelse med offentlige tjenester. 

 
4.1.2 Hvordan skiller tjenestedesign seg fra andre utviklingstilnærminger? 

For å få et bedre grunnlag til å drøfte muligheter og utfordringer knyttet til tjenestedesign i 

utviklingsprosjekter i forvaltningen, har vi undersøkt hvordan informantene oppfatter 

tjenestedesign i lys av andre måter å drive utvikling på. Deres uttalelser har vi videre analysert 

opp mot teori som kan belyse spørsmålet. I den forbindelse bør man ha i betraktning at 

informantene virker å ha noe begrenset kjennskap til tjenestedesign. 

Som påpekt både i teorikapittelet, og av ekspertinformanten fra tjenestedesignhuset, virker 

tjenestedesign å være en tilnærming eller et fag som kan anvende flere ulike typer av metodikk 

(Bechmann, 2010, s. 107). Scrum og andre metoder kan dermed trolig benyttes som en del av 

tjenestedesigntilnærmingen, hvilket kan gjøre det problematisk å sammenligne slike metoder 

med tjenestedesign. Deler av litteraturen oppfatter imidlertid tjenestedesign som en type metode 

(Fox mfl., 2008). Det virker dermed å være en viss uenighet om hva tjenestedesign innebærer, 

noe vi har vist også gjelder blant våre informanter. Disse sammenlikner i stor grad 

tjenestedesign med metodikk de har erfaring med. Vi har derfor valgt å analysere tjenestedesign 

opp mot andre tilnærminger og utviklingsmetoder.   

Rådgivningskomponenten blant leverandørene sammenligner tjenestedesigntilnærmingen med 

tradisjonell konsulenttilnærming, som oppfattes som to ulike måter å drive prosjekter på. 

Vedkommende virker å beskrive et skille som minner om det teoretiske skillet mellom 

tjenestedesigns utenfra-og-inn perspektiv, og tradisjonell tjenesteutviklings innenfra-og-ut-

perspektiv (Staes & Thijs, 2008, s. 3; Stickdorn & Schneider, 2011; Poulsen, 2016, s. 181). I 

følge informanten bruker man, i tradisjonell konsulenttilnærming, mye tid på å analysere 

tidligere rapporter og andre dokumenter for å få et bilde av kundens situasjon.  

«Før har vi gjerne hatt en hypotese og tenkt at dette har vi gjort før - vi vet hva det 

handler om. Så tar vi i bruk en løsning hos kunden som vi er kjent med, fremfor å skape 

noe grunnleggende nytt» - Rådgivningskomponenten 
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Flere statlige og kommunale informanter virker å beskrive at den hypotesedrevne prosessen 

som rådgivningskomponenten betegner som «tradisjonell konsulenttilnærming», også gjelder 

som tradisjonell tilnærming til brukerinvolvering i forvaltningen. Informantene oppgir at 

brukere tradisjonelt har blitt involvert gjennom brukerundersøkelser, høringer eller temamøter, 

men at involveringen har vært noe tilfeldig og tatt utgangspunkt i et definert løsningsforslag.  

 «Det er nok fort gjort å jobbe seg et godt stykke på vei, for så å få brukeren til nærmest 

å bekrefte at det man har gjort høres fornuftig ut» - Statlig aktør 

Flere av disse informantene opplever at tjenestedesign skiller seg tydelig fra slik «vanlig måte» 

å involvere brukere på, gjennom å være mer systematisk og utforskende. 

Tjenestedesign beskrives av både rådgivnings- og tjenestedesignkomponenten blant 

prosjektleverandørene også som en mer åpen prosess, hvor man ikke lar seg styre av hypoteser 

eller antakelser. I tjenestedesign arbeides det mer i feltet, ved for eksempel å dra hjem og 

intervjue brukere «i deres miljø og på deres premisser» - uten en klar intervjuguide. Det 

påpekes at en slik åpen tilnærming gjør at man, i større grad, klarer å fange opp nye aspekter 

ved en situasjon, i sammenligning med en hypotesestyrt tilnærming hvor løsningen ofte er 

basert på kjent kunnskap før man prater med brukerne, 

I et teoretisk perspektiv, kan den tradisjonelle involveringen som informantene omtaler trolig 

tilsvare samskapning mellom brukere og forvaltningen, men uten at brukerne inngår som en 

likeverdig part (Torfing, Røiseland & Sørensen, 2016, s. 13). Det følger av at det er det 

offentlige som i stor grad setter føringene for utviklingen. I tradisjonell, «hypotesedreven» 

utvikling virker rammene for brukerinvolveringen å være mer eller mindre satt før involvering 

finner sted, noe som trolig påvirker brukernes innspill. For eksempel kan det tenkes at brukerne 

gjennom høringer besvarer et spørsmål om hvordan en eksisterende eller planlagt tjeneste bør 

utvikles eller videreutvikles. Dersom spørsmålet hadde vært åpent formulert, som i 

tjenestedesign, kunne imidlertid brukerne heller tenkes å ha beskrevet konteksten for den 

tjenesten de egentlig ønsker eller har behov for. Hypotesedreven brukerinvolvering kan slik sett 

muligens høyne risikoen for at de faktiske brukerbehovene ikke kartlegges.  

I Luftkvalitetsdataprosjektet forteller tjenestedesignkomponenten at kommunene bidro 

underveis med gode idéer til en fremtidig løsning, og at innspillene ble tatt med i utarbeidelsen 

av konseptforslaget. Denne oppfatningen virker også enkelte kommunale informanter å ha, 

ettersom de forteller at idéene de kom med «virker som at har blitt hørt» i sluttrapportens 
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konseptforslag. Disse uttalelsene kan tale for at tjenestedesignprosjektet opererte med 

samskapningsprosesser, hvor brukerne bidro som en likeverdig part i defineringen av problemet 

og muligens også i utformingen av tjenesten (Torfing, Røiseland & Sørensen, 2016, s. 13).  

Foruten tradisjonell brukerinvolvering, opplever enkelte informanter at 

tjenestedesignprosjektet også hadde en annen måte å arbeide med prosjekter på, enn tradisjonell 

prosjektgjennomføring. Statlige informanter forteller at det vanligvis utarbeides en prosjektplan 

med spesifiserte prosesser. Deretter gjennomføres prosjektplanen, før det eventuelt foretas 

evalueringer i etterkant. Selv om det påpekes at den tradisjonelle prosjektplanen «kan» justeres 

underveis i utviklingsprosessen, oppleves tjenestedesign som mer utforskende. Samtidig mener 

en av informantene at det også gjør tjenestedesignprosessen mindre effektiv. 

«I tjenestedesign går det utrolig mye tid til diskusjoner og forklaringer siden det er 

mange aktører som skal mene noe om alt mulig. Sånn sett er det mer utfordrende og 

mindre effektivt enn i vanlige prosjekter, hvor vi følger en prosjektplan og kjører på» - 

Statlig aktør 

Informantenes beskrivelser av «vanlige prosjekter» virker å være overensstemmende med hva 

teorien betegner som klassisk prosjektutvikling (Garnes, 2009; Karlsen, 2014, s. 35). Som 

teorien påpeker, kan imidlertid denne formen for prosjektutvikling være hensiktsmessig når 

løsningen er kjent og det ikke skal utvikles noe grunnleggende nytt. I utviklingen av nye 

tjenester er prøving og feiling oppgitt å kunne være et bedre alternativ (Garnes, 2009). I 

utarbeidelsen av nye og mer helhetlige tjenester, kan det derfor tenkes at en mer «utforskende» 

tjenestedesigntilnærming er mer formålseffektiv (Etzioni, 1964), selv om prosessene kan 

oppleves å gå tregere. 

Flere informanter i både stat og kommune har erfaring med smidige-metoder i forbindelse med 

IKT-utvikling, og da særlig Scrum-metoden. Scrum beskrives som en rask og brukerorientert 

metode som deler opp utviklingsprosjekter i små deler, eller korte sprinter. Delene ferdigstilles 

i løpet av kort tid «som noen dager eller uker». 

I likhet med tjenestedesign, opererer man iterativt i Scrum-metoden. Utviklere kommer med et 

løsningsforslag til bruker før starten av hver sprint, og brukeren kan gi tilbakemelding på 

leveransen etter sprinten er ferdigstilt. Slik sett kan hver sprint justeres i tråd med 

tilbakemeldingene (Fox mfl., 2008). I motsetning til tjenestedesign, opererer ikke Scrum-

metoden med en eksplorativ og åpen tilnærming. De ulike sprintene er utarbeidet, før man 
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“sjekker” med brukerne om de er tilfredsstillende. Metoden kan dermed hevdes å ha et innenfra-

og-ut perspektiv og tilsvare en type tradisjonell og hypotesedrevet utvikling i det offentlige. 

Slik sett kan Scrum også antas å ha en mindre helhetlig tilnærming til utvikling enn 

tjenestedesign, hvor det åpnes opp for brukernes innspill og behov utover det konkrete 

løsningsforslaget.  

«I Scrum blir man som en produsent. Man får ikke liksom funnet på noe. Det blir en 

veldig rask prosess og du ser ikke på om det er noe der ute som man ikke har sett»               

- Ekspertinformant tjenestedesign 

At Scrum ikke fokuserer på helhet i utviklingsprosessen, er nettopp noe en kommunal informant 

i Luftkvalitetsdataprosjektet har erfaring med. 

«Scrum fungerer dårlig – det er så hardkjør på å holde frister at det nesten er bedre å 

komme opp med en feil løsning, enn å komme opp med riktig løsning for sent(...) Men 

det er jo viktigere for offentlig forvaltning er at det skal være riktige løsninger»           - 

Kommunal aktør  

Informanten mener derfor at tjenestedesign er en bedre tilnærming i utviklingsprosjekter. Det 

begrunnes med at man ser problemene man skal løse i sin helhet, hvor ulike aktører skaper en 

felles problemforståelse fra start av prosjektene. 

I og med at Scrum oppleves som en rask og lite helhetlig utviklingsmetode, kan det tale for at 

den egner seg dårlig når problemområdet er stort, komplekst og involverer mange ulike aktører. 

Som teorien viser, kan slike komplekse og ofte sektorovergripende problemer være typiske i 

offentlig forvaltning (Pollitt, 2003; Christensen & Lægreid, 2007, s. 13). En mer helhetlig 

tilnærming kan derfor tenkes å være hensiktsmessig i løsningen av slike problemer. 

Tjenestedesign virker derfor å være en bedre måte å tilnærme seg slike problemer på, fremfor 

isolerte sprint-metoder7. Samtidig innebærer ikke alle prosjekter «wicked problems» og i 

enkelte tilfeller kan slik sprint-metodikk trolig være egnet også i det offentlige. Det påpekes av 

én statlig informant som sier at «Scrum passer best i utvikling av små og konkrete IKT-

prosjekter».  

                                                 
7
 Som nevnt innledningsvis i 4.1.1, er imidlertid tjenestedesign oppgitt å være et fag eller en tilnærming, fremfor 

en metode. Under en slik forståelse kan muligens Scrum inngå som en del av et tjenestedesignprosjekt. Isolert 

sett» vil vi likevel anta at Scrum kan tenkes å skape mindre helhetlige utviklingsprosesser enn tjenestedesign. 
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4.1.3 Om kompetansebehovet i tjenestedesignprosjekter i forvaltningen 

Litteraturen peker på at det er tjenestedesignerne som utformer nye, eller forbedrer eksisterende 

tjenester (Bechmann, 2010; Polaine mfl., 2013; Poulsen, 2016). Dette påpekes også av 

ekspertinformanten på tjenestedesign, som mener at tjenestedesign ikke kan eller bør utføres av 

personer uten tjenestedesignutdannelse. Det kan her være nødvendig å ta posisjonen til 

informanten i betraktning, ettersom vedkommende representerer et designhus som kan ha 

kommersiell interesse av å fremme en slik betraktning.  

Blant våre statlige informanter blir det for eksempel hevdet at kunnskap og veiledning fra 

tjenestedesignere er nødvendig, men at målet er å «lære» tjenestedesign slik at etaten ikke må 

være avhengig av denne kompetansen i senere tjenestedesignprosjekter. Samtidig oppgis det 

også at tjenestedesignere kan «bidra med verktøy til å bedre måten kunnskapen kommer ut til 

brukerne på».  

En kommunal aktør mener workshopene som tjenestedesignkomponentene i 

Luftkvalitetsdataprosjektet bidro med hadde en klar styring og «endte opp med et slags bilde 

av hva vi mente», uten at det innskrenket idégenereringen. Vedkommende mener det skilte seg 

fra tidligere workshop han har erfaring med, i forbindelse med statlig og kommunalt samarbeid, 

som ofte bærer preg av idémyldring uten klare mål. Informantens beskrivelse av idéstyringen i 

tjenestedesignprosessen kan reflektere vekslingen mellom divergerende- og konvergerende 

tenkning, som er en viktig tjenestedesignkompetanse.  Det går ut på at man først anvender 

utforskende og eksplorativ tenkning for å generere ideer og løsninger (divergerende). For 

deretter å bestemme seg for de ideene man vil videreutvikle (konvergerende) (Curedale, 2016b, 

s. 89). Det kan derfor tolkes som at informanten mener kompetansen til tjenestedesigneren i 

utviklingsprosessen var kritisk.   

Det virker således å være en viss uenighet blant informantene, om tjenestedesignprosjekter i 

forvaltningen krever spesifikk kompetanse på tjenestedesign eller ikke. Som nevnt tidligere, 

bør det tas med i betraktningen at informanter som uttaler seg virker å ha en noe begrenset 

forståelse av tjenestedesign. De kan derfor tenkes å ha en begrenset innsikt i hva som skal til 

for å gjennomføre tjenestedesignprosjekter i forvaltningen. 

Tjenestedesignkomponenten virker å innta en mellomposisjon mellom oppfatningen av 

tjenestedesign som en tilnærming forbeholdt profesjonelle og en tilnærming som kan utføres 

av andre.  Gjennom å inkludere de ansatte i hele prosessen mener informanten at man kan plante 
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tilnærmingen og tankegangen hos noen «ildsjeler», som kan ta det med videre i organisasjonen. 

Det kan imidlertid virke som at informanten henviser til det «mindset» som i teorien er antatt å 

ligge til grunn for tjenestedesign, altså designtenkning (Polaine mfl., 2013, s. 1; MacFadyen, 

2014, s. 3). Slikt sett vil det kunne være designtenkning som kan overføres til andre, og ikke 

tjenestedesign som et håndfast verktøy. Ekspertinformanten mener også at designtenkning er 

mulig å lære, selv om det kan være krevende for offentlig ansatte som arbeider ut ifra en etablert 

praksis som baseres på byråkratiske prinsipper og verdier. Det samme peker 

rådgivningskomponenten på. Denne informanten mener også det er viktig å innarbeide en 

kreativ og utforskende problemløsningstankegang i forvaltningen, slik at man i større grad kan 

komme frem til en felles problemforståelse, noe som er viktig for samarbeid.  

4.1.4 Oppsummering 

I denne analysedelen har vi presentert og analysert informantenes uttalelser opp mot teori, for å 

besvare forskningsspørsmålet; «Hvordan oppfattes tjenestedesign som begrep og 

utviklingsperspektiv?»  

Analysen viser at det virker å være en variasjon i graden av kjennskap informantene har til 

tjenestedesign. Både rådgivnings- og tjenestedesignkomponenten blant prosjektleverandørene, 

og ekspertinformanten på tjenestedesign, karakteriserer tjenestedesign som en tverrfaglig 

tilnærming som anvender ulike metoder for å utforme en helhetlig og brukersentrert tjeneste. 

De statlige og kommunale informantene virker å ha lite erfaring og kjennskap til tjenestedesign, 

men vektlegger i all hovedsak at «metoden» er brukerorientert.  

Analysen avdekker at flere statlige og kommunale informanter virker å ha en noe oppstykket 

forståelse av tjenestedesign, ved å ha kjennskap til elementer som er en del av tilnærmingen. 

Det kan tenkes å ha betydning for enkelte uttalelser om at tjenestedesignprosjekter kan 

gjennomføres uten profesjonell kompetanse. Disse uttalelsene vil ekspertinformanten antakelig 

være uenig i, ettersom vedkommende oppgir at en vellykket gjennomføring av tjenestedesign 

krever fagspesialiserte tjenestedesignere.  

Det virker imidlertid å kunne være et skille mellom designtekning og tjenestedesign i denne 

sammenheng. Selv om tjenestedesign oppfattes å kreve kompetente tjenestedesignere, virker 

prosjektleverandørene og ekspertinformanten å mene at designtenkning med fordel kan 

overføres og implementeres i forvaltningen.  
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En forankring av designtenkning kan være nyttig for å skape en åpenhet rundt en mer 

eksplorativ tilnærming til brukerinvolvering. Det følger av at tradisjonell tjenesteutvikling i 

større grad virker å ta utgangspunkt i det offentliges forslag til tjenester, slik at 

brukerinvolveringen avgrenses til innspill på disse forslagene. Informantene som opplever dette 

virker slik sett å kunne bekrefte teori om at tjenestedesign skiller seg fra et mer hypotesestyrt, 

innenfra-og-ut perspektiv på tjenesteutvikling (Staes & Thijs, 2008, s. 38).  

Blant informanter som har erfaring med utviklingsmetoden Scrum, virker tjenestedesign å 

kunne oppfattes som en noe mer passende måte å løse komplekse problemer på. Det kan trolig 

forklares med at tjenestedesign utgjør en mer helhetlig tilnærming til utvikling og anvender en 

hel verktøykasse av ulike metoder (Poulsen, 2016). 
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4.2 Hvilke muligheter og utfordringer kan knyttes til bruk av 

tjenestedesign i utviklingsprosjekter i forvaltningen? 

Første del av analysen viser at tjenestedesigntilnærmingen skiller seg fra tradisjonelle 

utviklingsprosesser i offentlig forvaltning, ved at det har et utenfra-og-inn perspektiv og hvor 

utviklingsprosessen er åpen – fremfor «lukket» og hypotesestyrt. I den forbindelse er det ikke 

urimelig å anta at det kan være noen utfordringer knyttet til bruk av tilnærmingen i 

forvaltningen, ettersom den kan oppleves som ny og ukjent for offentlige ansatte. Samtidig har 

både teori og analyse indikert at tjenestedesign kan innebære flere muligheter i utviklingen av 

helhetlige offentlige tjenester.  

I denne delen av analysen vil vi undersøke hvilke muligheter og utfordringer som kan knyttes 

til bruk av tjenestedesign i utviklingsprosjekter i forvaltningen. Vi vil først presentere og 

analysere funn identifisert som muligheter, før vi foretar en presentasjon og analyse av funn 

identifisert som utfordringer. 

4.2.1 Kartlegging av reelle brukerbehov 

At tjenestedesign setter brukeren i sentrum av utviklingsprosessen, trekkes frem som svært 

positivt blant flere informanter i alle informantgrupper. Det vektlegges blant annet at 

brukerinvolvering er nødvendig for å utforme tjenester etter innbyggernes behov.  

«Brukerperspektiver er viktig fordi det er brukerne, altså befolkningen, vi er her for»      

- Statlig aktør 

«Som et offentlig organ er det viktig å lage løsninger som brukerne kan relatere seg til» 

– Kommunal aktør 

I henhold til politiske målsetninger om brukeren i sentrum (KMD, 2016c), kan slik sett 

tjenestedesign tenkes å være en formålseffektiv tilnærming i utviklingsprosjekter i 

forvaltningen. 

Informantene virker likevel å være noe uenige eller usikre på hvor mye og på hvilken måte man 

bør involvere for å kunne kartlegge brukernes faktiske behov og ønsker. Enkelte statlige 

informanter oppgir for eksempel at det å kartlegge brukernes preferanser gjennom tradisjonelle 

metoder, som høringer, er tilstrekkelig. Samtidig virker noen av disse å oppfatte at tradisjonelle 

metoder i liten grad skiller seg fra tjenestedesigntilnærmingen. Det kan slik sett være en 

mulighet for at deres opplevelse av hva som er tilstrekkelig involvering kunne vært annerledes 
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dersom de hadde vært klart over forskjellene. Noe som kan støtte en slik hypotese, er at enkelte 

informanter virker å ha blitt mer «obs» på svakheter med tradisjonell tilnærming som følge av 

en økt forståelse av hva tjenestedesign går ut på. Dette gjelder i hovedsak statlige informanter 

som har vært mye involvert i Luftkvalitetsdataprosjektet og som har hatt jevn kontakt med 

prosjektleverandørene.  

Andre informanter fra stat og kommune virker imidlertid å reflektere mer over verdien av 

tjenestedesigntilnærmingen mot slutten av våre intervjuer, etter at de ble forklart helt overordnet 

hva tjenestedesign innebærer. 

«Skjønner jo nå at tjenestedesign kan være veldig bra for å få vite mer om hva brukerne 

våre vil ha» - Statlig aktør 

«Jeg skulle ønske vi fikk litt mer info om tjenestedesign når vi ble intervjua»  

- Kommunal aktør 

«Synes jo det har vært lite snakk om hva det her egentlig innebærer»                                          

- Kommunal aktør 

Det kan slik sett virke som informantenes holdning til verdien av tjenestedesign kan henge 

sammen med en begrenset forståelse av hva tilnærmingen innebærer. 

4.2.2 Bedre samordning og læring på tvers av organisasjonsgrenser 

Samskapning er som nevnt en av grunnprinsippene i tjenestedesigntilnærmingen (Stickdorn & 

Schneider, 2011). Prinsippet kan virke integrerende, i form av at personer fra ulike 

organisasjoner samles i utvikling av en og samme tjeneste. Dette påpekes som positivt for 

samtlige informanter og de understreker at samordning og samskapning er nødvendig for å klare 

å produsere en «kvalitetssikret», «informativ» og «brukervennlig» luftkvalitetsdatatjeneste. 

Dette begrunnes med at luftkvalitet er et komplekst problemområde, som går utover 

tradisjonelle fagområder i forvaltningen. Ansvar for luftkvalitet oppgis å være delt mellom stat 

og kommune, hvor Statens vegvesen for eksempel har ansvar for forurensningen fra statlige 

veier, mens kommunen er lokal forurensningsmyndighet. For å få til gode løsninger på 

luftkvalitetsområdet kreves det derfor et tett samarbeid både på tvers av statlige etater og 

mellom stat og kommune. Informantenes uttalelser kan her støtte opp om teori som oppgir at 

samordning er viktig i løsningen av komplekse problemer i det offentlige (Pollitt, 2003; 

Christensen & Lægreid, 2007, s. 13).  
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Flere statlige og kommunale informanter oppgir at Luftkvalitetsdataprosjektet kan ha bidratt til 

en tettere og bedre dialog mellom aktørene involvert. Det som i stor grad trekkes fram er 

workshopene, hvor ulike aktører møttes direkte og arbeidet med kreative prosesser.  

«Det blir kanskje lettere å ta opp en telefon senere, hvis man vil diskutere en sak. Man 

har jo på en måte skapt en relasjon til flere som var der» - Kommunal aktør 

I forlengelsen av direkte møter, er læringsaspektet noe som trekkes fram av flere. 

Ekspertinformanten mener at tjenestedesign utgjør en mulighet til skape læring på tvers i 

forvaltningen. Denne læringen kan fungere som en katalysator som setter fart på 

tjenesteutvikling. Når aktører med ulik organisasjons- og sektortilhørighet samles, kan de dra 

nytte av hverandre gjennom kunnskap- og erfaringsutveksling. Og i en kreativ setting kan nye 

idéer skapes, testes ut og videreutvikles i fellesskap. Informanten har mottatt tilbakemelding fra 

flere offentlige kunder om at de liker denne kreative måten å jobbe på og at tjenestedesign gir 

dem «nye perspektiver på ting de er opptatt av». Læring og samskapningsprosesser på tvers 

mener ekspertinformanten også er viktig når aktører med ulik bakgrunn skal enes «om måter å 

løse samfunnsfloker på». 

Enkelte statlige og kommunale informanter har pekt på at samskapningselementet i 

tjenestedesignprosessen er en fin mulighet for læring og kunnskapsutveksling. Én statlig aktør 

opplevde at samarbeidet i Luftkvalitetsdataprosjektet bidro til kunnskapsutveksling og læring 

både internt i egen organisasjon og eksternt mellom de ulike organisasjonene. Samarbeidet med 

de eksterne aktørene gjorde at informanten lærte om deres oppfatning av luftområdet og hva de 

syns var viktig i utformingen av en luftkvalitetsdatatjeneste. Selv om samarbeidet til tider 

krevde tålmodighet «fordi det tok tid», sier informanten at læringsutbyttet var stort ved å jobbe 

på den måten som tjenestedesign la til rette for. En kommunal informant oppgir å få et godt 

læringsutbytte av workshopene i Luftkvalitetsdataprosjektet, og forteller at disse ble brukt for 

å lære av andre kommuner (brukere) på fagområdet luftkvalitet. 

«Jeg sto på bar bakke, så jeg lurte på hva de andre kommunene kunne og grafset til meg 

informasjon» – Kommunal aktør 

Det virker å være stor enighet blant informantene om at samordning på tvers er verdifullt. De 

statlige aktørene hadde eksempelvis et pågående samarbeid før Stimuleringsordningen. Det 

oppgis at etatene ville bruke tjenestedesign i Luftkvalitetsdataprosjektet til å få fram brukernes 

behov, på tvers av etatsgrensene. To av etatene drifter også Bedre Byluft-forum, som er en 
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læringsarena for både stat, kommune, forskningsmiljøer og interesseorganisasjoner 

(Luftkvalitet.info, 2018). Etatene virker dermed å ha et om ønske samskapning og læring – både 

på tvers av sektorer og nivåer i forvaltningen, og mellom forvaltningen og eksterne aktører.  

Det at informantene verdsetter de åpne arenaene for kunnskaps- og erfaringsutveksling i Bedre 

Byluft forum, viser imidlertid at tjenestedesign bygger på et prinsipp som allerede verdsettes 

av informantene. I tjenestedesign anvendes gjerne workshops, med mål om å fange brukernes 

behov og ønsker. Læringsprosessene skjer likevel i hovedsak gjennom sirkelprosess-logikken, 

hvor designet av tjenesten justeres på bakgrunn av en ny og bedre forståelse av brukernes behov 

(Feldmann & Cardoso, 2015, s. 112). Informantenes uttalelser kan imidlertid også antyde at 

workshopene kan skape læringsprosesser mellom de brukerne som deltar, ettersom disse kan 

utveksle erfaringer og kunnskap på det konkrete fagområdet. 

4.2.3 Forvaltningens organisering og struktur 

Hittil i delkapittelet har vi presentert og analysert funn som kan uttrykke noen muligheter 

knyttet til bruk av tjenestedesign i utviklingsprosjekter i forvaltningen. Informantene uttrykker 

imidlertid at tilnærmingen også kan møte noen utfordringer når den anvendes i slike prosjekter. 

Disse utfordringene vil presenteres og analyseres i den resterende delen av delkapittelet, før vi 

avslutter med en oppsummering av muligheter og utfordringer i lys av kapittel 4.2. 

Teorikapittelet viser at en forvaltningsstruktur, organisert etter fagområder, kan medføre at 

tjenester oppleves som fragmenterte for brukere. Dette fordi brukerbehov ofte overskrider 

tradisjonelle sektor - eller organisasjonsgrenser (Pollitt, 2003, s. 35). 

Tjenestedesigntilnærmingen har som mål å skape sømløse og helhetlige tjenester for brukere 

av offentlige tjenester, og kan dermed muligens være en måte å vri orienteringen mot en mer 

helhetlig tjenesteproduksjon. Intervjuer med både stat, kommune og leverandører av 

Luftkvalitetsdataprosjektet, viser likevel at offentlige rammer kan oppleves som barrierer for å 

lykkes med en helhetlig tilnærming til utvikling og realisering av reelle brukerbehov. 

«Man ender opp med en tjeneste som ikke er laget for den som skal bruke den - men ut 

fra hvordan samfunnet er bygd opp (…) Og brukeren vet jo ikke at tjenesten ikke vet hva 

brukeren ønsker» – Tjenestedesignkomponent 

Ekspertinformanten i tjenestedesign sier at brukerne ikke er hovedpersonene i tradisjonelle 

utviklingsprosjekter i forvaltningen. Det er heller offentlige rammene, strukturer og regelverk, 

som virker å være i sentrum for tjenesteutvikling. Forvaltningen skal tjene alle fremfor noen. 
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Dette oppgis som radikalt annerledes i forhold til tjenestedesign, hvor målet er å gjøre brukeren 

så fornøyd som mulig. 

«For hvis du er NAV må du jo veie brukerne opp mot hverandre. Derfor skal ikke alle 

NAV-brukere gå ut å rope jippi, jippi, jippi etter hvert saksbehandlingsmøte»         

- Ekspertinformant, tjenestedesign     

Tjenestedesignkomponenten oppgir at lovverket virker å være styrende for hvordan offentlig 

forvaltning veileder innbyggere og virksomheter. Samtidig veiledes ulike forvaltningsorganer 

av egne, fagspesifiserte lovverk. Slike fagspesifiserte lovverk kan tenkes å skape en utfordring 

for tjenesteutvikling på tvers av fagområder. 

«For de er det jo lovverket det som styrer hvordan de veileder – ikke brukerne» - 

Tjenestedesignkomponentet 

4.2.4 Samfunnsoppdraget påvirker ønsket om samarbeid? 

En statlig informant mener at en faginndelt forvaltningsstruktur kan være en barriere for 

samarbeid og samskapning mellom forvaltningsområder. Forvaltningssystemet oppfattes ikke 

å verdsette tverretatlig samarbeid på en god måte, og flere tror at det kan begrense viljen til å 

samarbeide om prosjekter utenfor den enkelte etats primære forvaltningsoppdrag. Dersom 

tverretatlig samarbeid hadde blitt verdsatt høyere i det offentlige systemet, tror én informant at 

samarbeidsviljen ville ha økt i etatene. 

«Systemet ovenfra belønner deg jo bare for at du leverer arbeidsoppgavene dine og 

straffer deg nærmest hvis du yter noe mer» - Statlig aktør 

Denne informanten opplever også at strukturer virket hemmende for samarbeidet mellom de 

statlige aktørene i Luftkvalitetsdataprosjektet fordi aktørene hadde ulike samfunnsoppdrag. 

Dette perspektivet virker imidlertid ikke å være veldig utbredt blant de øvrige statlige 

informantene. Det oppgis blant annet at ulike samfunnsoppdrag «kan» virke hemmende for 

samarbeid på tvers i forvaltningen, men at etatene i Luftkvalitetsdataprosjektet opererer under 

det samme, vide samfunnsoppdrag. De har blant annet samme interesser og målsetninger om å 

forbedre informasjonen om luftkvalitet. Tverretatlig samarbeid oppleves derfor som lite 

utfordrende i dette konkrete prosjektet, slik flere ser det. 

Informantenes uttalelser kan tale for at samarbeid kunne vært utfordrende dersom etatene hadde 

hatt ulike samfunnsoppdrag. Det kan dermed spekuleres i om dette også kan tale for at en 
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inndeling i fagspesifikke ansvarsområder i forvaltningen kan virke hemmende på samordning 

og samarbeid. En slik tendens er for eksempel hevdet i litteratur omkring sektorprinsippet 

(Smith, 2015). Våre data er imidlertid ikke veldig tydelige på dette spørsmålet, og vil kunne 

kreve nærmere undersøkelser for mer inngående analyser. 

En av de kommunale informantene mener at samarbeid med statlig nivå ofte har vært 

utfordrende og beskriver avstanden mellom stat og kommune «litt som to tuer». Vedkommende 

opplever at kommunene ofte får komme med innspill gjennom høringer, men at invitasjoner til 

disse oppleves som tilfeldige og at tjenesteutviklingen i beskjeden grad faktisk baserer seg på 

disse innspillene. I Luftkvalitetsdataprosjektet, oppfatter imidlertid informanten at kommunen 

ble involvert mer systematisk som bruker «av tjenestedesignerne», og at innspillene ble hørt i 

sluttrapporten. Vedkommende oppfatter dermed at slike tjenestedesignprosjekter muligens kan 

bidra til å bedre samarbeidsklimaet mellom stat og kommune.  

Andre kommunale informanter understreker at et godt samarbeidsklima er avgjørende for at 

kommunen ønsker å bidra til utviklingsprosjekter på statlig nivå.  

Dersom tjenestedesign i felles prosjekter kan bidra til å bedre samarbeidsklimaet mellom stat 

og kommune, kan dette tolkes som positivt også for senere samarbeid. Å bevare et godt 

samarbeidsklima kan for eksempel trolig være gunstig for senere tjenestedesignprosjekter som 

opererer med en liknende modell, hvor kommunen er «brukere» av tjenesten som utvikles på 

statlig nivå. Her bør man imidlertid være oppmerksom på at det ikke virker å være en veldig 

utbredt oppfatning blant informantene, om at tjenestedesign i felles prosjekter kan bedre 

samarbeidsklimaet mellom stat og kommune.   

4.2.5 Offentlig økonomisystemets betydning for innsats på tvers i forvaltningen 

Noen av de statlige informantene oppgir at selv om samarbeidet mellom etatene fungerte, blir 

tverretatlig samarbeid om prosjekter i begrenset grad verdsatt «av systemet», herunder både av 

det politiske nivået i forvaltningen (regjering/Storting) og den strategiske etatsledelsen. Dette 

virker å skyldes økonomiske rammer eller budsjettsystemet i forvaltningen.  

Statlige informanter oppgir at Stimuleringsordningen har vært en god drahjelp til samhandling 

og samskapning mellom de statlige etatene i Luftkvalitetsdataprosjektet. Ordningen er likevel 

midlertidig og midlene fra ordningen ble brukt til å utvikle konseptforslaget som ble lansert 

høsten 2017. For å utvikle tjenesten som ble foreslått, må etatene imidlertid selv stå for 
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finansiering. Etatene har forpliktet seg til å bidra med midler til lanseringen av den digitale 

tjenesten høsten 2018, men denne oppgis å bli en «førsteversjon» som mest sannsynlig må 

videreutvikles. Det vil derfor trolig være et behov for en felles finansiering også etter høsten 

2018, hvilket kan kreve midler fra senere årsbudsjetter. Her virker hovedutfordringen å ligge 

for et videre samarbeid om prosjektet. De statlige informantene virker nemlig å uttrykke en viss 

usikkerhet knyttet til videre finansiering av en felles satsning. Dette virker å henge sammen 

med en viss forsiktighet i etatene for å investere i tverretatlige prosjekter som oppfattes å ha en 

uklar kobling mellom investering og gevinst for etatene. Dette virker igjen å henge sammen 

med hvordan budsjettsystemet i forvaltningen er bygget opp. 

Én av de statlige informantene mener at etaten vedkommende arbeider i, har romslige 

budsjetter. Dette følger av at etaten er en stor organisasjon med et bredt ansvarsområde. Av den 

grunn oppleves ansatte å ha et relativt stort handlingsrom for å kunne teste ut og drive utvikling, 

også i samarbeid med andre etater. Informanten mener at man i enkelte etater bør tenke helhet 

om gevinst (definert som «nytte») av felles innsats i prosjekter. Det bør ikke være så viktig hvor 

i systemet gevinster tilfaller, så lenge man inngår i samarbeid innenfor sitt generelle 

ansvarsområde. Informanten er imidlertid usikker på om andre i både egen etat og andre etater 

har samme oppfatning. 

«Det viktigste er jo at vi har skapt noe som er bra for samfunnet. Vår felles interesse 

bør være den samlede effekten av prosjektet» - Statlig aktør  

Denne informantens uttalelser virker imidlertid å skille seg fra oppfatninger til andre statlige 

informanter. De statlige etatene i Luftkvalitetsdataprosjektet er jevnt over lojale mot, og styres 

av, offentlige lovverk og budsjetter. Flere opplever det derfor som et problem at 

budsjettsystemet oppleves som hemmende for samarbeid på tvers av budsjettlinjer. Etatene er 

tildelt egne separate budsjetter, og disse styrer ofte hvilke prosjekter som det strategiske nivået 

i etatene velger å investere i. Strategiske beslutningstakere oppgis av enkelte som å i stor grad 

være villige til å foreta investeringer i utviklingsprosjekter med flere etater involvert. 

Andre forteller imidlertid at strategiske beslutningstakere også kan være forsiktige med å 

investere i tverretatlige utviklingsprosjekter, dersom det er usikkert om etaten oppnår gevinst 

av investeringen – eller om det tilfaller andre. Enkelte statlige informanter opplever også et noe 

økende fokus på kostnadseffektivitet fra politisk hold i overordnet departement, noe som 
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muligens kan bidra til at strategisk nivå i etaten blir enda mer forsiktig i å investere i tverretatlige 

utviklingsprosjekter. 

«Vi er opptatt av å avdekke at vi selv får gevinstene - før vi investerer i et 

samarbeidsprosjekt» - Statlig aktør 

«Det er tross alt budsjetter som fordeles fra regjering til etatene eller i sektorbåser. Og 

om du finner ut at noe er meningsfylt på tvers, så blir det en utfordring. Det er ikke 

umulig å få det til, men da skal man gjøre en solid jobb for å begrunne og lobbe og 

møte. Tror ingen er villige til å ta den kampen» - (annen) Statlig aktør 

Enkelte statlige informanter oppgir at de ønsker systemer som kan støtte bedre opp om varige 

samarbeidsløsninger på tvers i forvaltningen. Det etterlyses «spilleregler» for bedre 

tilrettelegging av felles utviklingsprosjekter.  

«Høyeste hold burde kanskje være klar over at gevinstene tilfaller andre og hva det 

betyr for de som investerer» - Statlig aktør 

At andre høster gevinster av etatens investering, er i seg selv hevdet ikke å være utfordrende. 

Utfordringen ligger i en manglende aksept i det politiske og administrative systemet, for at 

andre høster denne gevinsten. «Andre» virker ut fra konteksten å betegne andre statlige etater. 

«Kanskje noen må tåle et tap hvis andre får en gevinst. Det må være greit, fordi det har 

blitt bestemt at det er det (…) Men da må det finnes kontrakter eller systemer som sier 

at det skal være sånn» - Statlig aktør 

De statlige informantenes uttalelser kan slik sett antyde at etatene kan være mindre villige til å 

investere i tverretatlige prosjekter, dersom gevinster av disse oppfattes å kunne tilfalle andre 

etater. Når flere etater inngår i samarbeid og samskapningsprosesser kan det videre tenkes at 

koblingen mellom investering og gevinst kan være vanskelig å fange opp. Slik sett kan de 

statlige informantenes uttalelser, om forsiktigheten av investeringer, også tenkes å uttrykke en 

barriere for tjenestedesign som inngår i tverretatlige tjenestedesignprosjekter. Barrieren virker 

imidlertid ikke å ligge i en begrenset vilje til å investere i tjenestedesign, men i å investere i 

felles prosjekter med en usikker gevinstfordeling. Dette virker videre å kunne forklares med 

måten budsjettsystemet er satt opp på og frykten for å gjøre «feil» - fremfor en manglende vilje 

til å samarbeide på tvers.  
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Uttalelsene om utfordringer knyttet til tverretatlig samarbeid kan trolig forstås i lys av teori om 

etatsstyring i offentlig forvaltning. Som teorien viser, er departementene ansvarlige for å sikre 

at underliggende virksomheter følger opp mål og resultatkrav, og at de har en effektiv 

ressursbruk (Finansdepartementet, 2003, s. 27; Opstad, 2013, s. 272-274). Gjeldende prinsipp 

for etatsstyring, altså mål- og resultatstyring (MRS), har videre blitt kritisert for å ha et høyt 

detaljnivå (Stokland, 2015). Undersøkelser viser at detaljnivået i MRS i praksis også er høyt i 

forvaltningen (Andreassen, 2017, s. 91). En forklaring kan være at Riksrevisjonens oppfølging 

av departementenes bruk av fellesmidler er relativt streng. Det har blitt hevdet at departementer 

av den grunn kan vegre seg mot å gjøre «feil» og skjerper styringen av underliggende enheter 

(NOU, 2015, s. 287-291).  

Vår empiriske analyse kan dermed antyde at teorien om samordning- og 

samarbeidsproblematikk knyttet til etatsstyring kan være gjeldende for vårt case. Det kan altså 

virke som at etatene kan være forsiktige med å investere, dersom andre budsjettområder oppnår 

gevinster. Dette kan henge sammen med at etatene må rapportere til departementet om hvilke 

resultater de har oppnådd gjennom året, ved bruk av fellesmidler. Hva samarbeid omhandler, 

som i dette tilfellet er anvendelse av tjenestedesign for å skape helhetlige tjenester, virker 

imidlertid ikke å være hovedtemaet for denne problematikken. 

Teorien påpeker også at sektorprinsippet kan være en barriere for samordning og samhandling 

på tvers i forvaltningen (Smith, 2015). I vårt case er etatene underlagt ulike departementer; 

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Samferdselsdepartementet (SD). Det kommer ikke 

tydelig fram at det er noen variasjon mellom etatene underlagt samme eller ulikt departement, 

i forhold til hvor utfordrende det oppleves å samarbeide på tvers. Alle de tre etatene har for 

eksempel hatt et pågående samarbeid på luftområdet også før Stimuleringsordningen, og er i 

utgangspunktet villige til å samarbeide videre om en felles tjeneste. Det virker altså som at 

hovedutfordringene for samarbeid i Luftkalitetsdataprosjektet kan være 

budsjettproblematikken knyttet til videre finansiering, som muligens kan følge av detaljert 

MRS, fremfor sektorprinsippet.8  

                                                 
8
 Det bør trolig nevnes at KLD og SD har overlappende ansvarsområder på fagområdet luft. Etatene i 

Luftkvalitetsdataprosjektet kan derfor muligens delvis inngå i samme «sektor», ettersom sektorinndelingen er 

fagbasert. Våre data er imidlertid ikke tydelige på hvorvidt faginndelingen utgjør en barriere for samarbeid 

mellom etatene, ettersom informantene hovedsakelig snakker om utfordringer knyttet til ulike budsjetter. Vi 

velger derfor å konkludere med at vårt case hverken støtter eller går imot teori om at sektorprinsippet kan bidra 

til samordningsutfordringer. I det påfølgende drøftingskapittelet vil vi i hovedsak fokusere på etatsstyring og 
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4.2.6 Økonomisystemet i relasjon til gevinstrealisering av tjenestedesignprosjekter 

Budsjettsystemet virker altså å kunne være utfordrende for tjenestedesign, dersom tilnærmingen 

benyttes i et tverretatlig samarbeid. En annen ting som påpekes i intervjuene, er at 

budsjettsystemet også oppleves å kunne skape utfordringer for realisering av langsiktige 

gevinster av tjenestedesign. Det virker å følge av at disse gevinstene ofte ikke lar seg realisere 

innen de årlige budsjetteringene i offentlig forvaltning. 

I Luftkvalitetsdataprosjektet forteller både statlige og kommunale informanter, samt 

rådgivningskomponenten blant prosjektleverandørene, at prosjektets hovedgevinster er bedre 

folkehelse. Dette er i stor grad langsiktige gevinster som følger av at kommuner og innbyggere 

får bedre informasjon om luftkvaliteten i sitt område, og dermed kan tilpasse sin atferd i henhold 

til disse opplysningene. For eksempel kan personer med astma velge å tilpasse aktiviteter etter 

luftkvaliteten, som kan ha gode effekter på deres helsesituasjon. Det påpekes videre av 

ekspertinformanten at langsiktige gevinster er typisk for offentlige tjenestedesignprosjekter, 

som ønsker å løse store og komplekse problemer. Gevinstene eller verdiene av disse kan ofte 

ta tid å få fram, utover rammer på ett år. 

Utover gevinstene av det konkrete prosjektet, oppgir både tjenestedesignkomponenten og 

ekspertinformanten at tjenestedesigntilnærmingens gevinstpotensial ligger i selve prosessene, 

som felles læring, - forståelse og bedre samarbeid. Slike gevinster, som informanten betegner 

som «effekter», kan imidlertid være mindre håndfaste og vanskelige å måle enn tydelige 

parametere, som for eksempel reduserte driftskostnader.  

At slike mindre håndfaste effekter kan være gevinster, er noe teorien også påpeker. Litteratur 

om gevinstrealisering peker for eksempel på at offentlig forvaltning ofte er opptatt av at 

investeringer må rettferdiggjøres ovenfor politisk og administrativ ledelse. Den «letteste» 

måten å rettferdiggjøre investeringene på, er å sannsynliggjøre rasjonalisering som, for 

eksempel, reduserte driftskostnader. I et rasjonaliseringsperspektiv ser man imidlertid ofte bort 

fra at andre gevinster som kan oppnås med slike investeringer, utenom de som kan måles 

økonomisk eller ved hjelp av andre håndfaste parametere. Eksempler på slike mindre håndfaste 

gevinster kan være økt tilgang til informasjon for innbyggere (Flak, et al. 2012, s. 26-27).  

                                                 
MRS, ettersom det er dette som i hovedsak trekkes fram blant informantene på spørsmål om utfordringer for 

samarbeid og samskapning med andre aktører. 
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At finansiering må rettferdiggjøres kan tenkes å henge sammen med rapporteringskravene i 

mål- og resultatstyringen av statlige etater. Produktivitetskommisjonen har for eksempel pekt 

på at en detaljert etatsstyring kan uttrykkes ved at styringen ofte orienteres mot det som er lett 

å måle og rapportere på, nemlig aktiviteter og ressursbruk (NOU, 2015, s. 287-291). Slik sett 

kan det være at MRS kan ha en påvirkning på orientering mot kortsiktige og håndfaste gevinster 

i etatene, fremfor langsiktige effekter. Selv om vi ikke kan trekke noen klare konklusjoner, kan 

vårt case antyde at etatenes forsiktighet om videre finansiering kan være knyttet til økonomisk 

usikkerhet om årlige budsjettrammer. Dersom etatene må vise til resultater og gevinster i form 

av håndfaste gevinster hvert år, kan det tenkes å være utfordrende å få til en felles satsning på 

tjenestedesignprosjekter der gevinstene er mer langsiktige og mindre håndfaste.  

En mulig løsning på utfordringene knyttet til MRS, kan være å orientere prinsippet mer mot 

effekter enn resultater. Flerårige tildelingsbrev med fokus på virkninger er for eksempel hevdet 

å kunne flytte oppmerksomheten fra en kortsiktig detaljstyring til mer langsiktig mål- og 

resultatstyring (Johnsen, 2015, s. 40). Begrunnelsen for dette henger sammen med større 

diskusjoner om politisering av forvaltningen. Politikk og forvaltning skal holdes adskilt, og 

myndighetene bør dermed ikke detaljstyre aktivitetene i forvaltningen (Andreassen, 2017).  

«Vi vil aldri komme i en situasjon der man ikke driver virkemiddelstyring fra et politisk 

ståsted. Men økt bevissthet på denne arbeidsdelingen mellom politikk og forvaltning vil 

være viktig for at den overordnede styringen kan bevege seg i riktig retning; utover i 

resultatkjeden og mot effekter» (Andreassen, 2017, s. 91). 

Diskusjonen om konsekvenser av en detaljert MRS utgjør imidlertid en stor og aktuell debatt 

(Lægreid, 2012; Langeland, 2013; Stugu, Seip & Gripsrud, 2017, s. 76). En nærmere og mer 

inngående drøfting av disse poengene, og eventuelt hvordan problemer kan løses, vil gå utover 

målsetningene med denne masteroppgaven. Vi ser likevel at vårt case om bruk av tjenestedesign 

på tvers i forvaltningen kan være et bidrag inn i debatten. Poenget er at dagens budsjettsystem 

kan se ut til å virke utfordrende for mer samarbeid mellom etater og forvaltningsområder, og 

for realisering av langsiktige gevinster med tjenestedesign. For å få fram potensialet i 

tverretatlige tjenestedesignprosjekter virker derfor økonomisystemet og MRS å kunne utgjøre 

en barriere. 
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4.2.7 Tverrfaglig samarbeid  

Det virker ikke kun som at tverretatlig samarbeid kan være en utfordring for bruk av 

tjenestedesign i utviklingsprosjekter i forvaltningen. Som vist i teorien, innebærer 

tjenestedesigntilnærmingen ofte et samarbeid mellom tjenestedesignere og forskjellige 

fagaktører som er relevante for utvikling av en konkret, helhetlig tjeneste (Polaine mfl., 2013). 

Det betyr eksempelvis at aktører fra både privat og offentlig sektor med ulike fagbakgrunner, i 

tillegg til brukere, kan samarbeide i utviklingsprosessen. Integrasjon og samarbeid mellom 

ulike fagområder eller kunnskapsregimer er videre oppgitt å kunne være utfordrende (Gressgård 

mfl., 2017, s. 29). 

Enkelte informanter i vårt case forteller at tverrfagligheten i Luftkvalitetsdataprosjektet skapte 

utfordringer for samarbeidet mellom aktørene som var involvert. Enkelte statlige informanter 

opplevde for eksempel at prosjektleverandørenes mangel på kompetanse om fagområdet luft 

påvirket samarbeidet. Det tok tid før konsulentene fikk «god nok oversikt til å legge fram ideelle 

strategier». Enkelte mener at det var spesielt utfordrende å arbeide sammen med 

tjenestedesignkomponenten.  

«Vi snakket jo helt ulike språk» - Statlig aktør 

Prosjektleverandørene oppgir også selv at det var utfordrende å arbeide i et såpass komplekst 

fagfelt. Og i tillegg til å forstå fagfeltet, brukte de tid på å forstå hverandres arbeidsprosesser 

og fagområder. Dette skapte et behov for en lengre fase innledningsvis i prosjektet, for å skape 

en felles forankring. Dette var det imidlertid ikke budsjettert med på forhånd. 

«Det krevde mye mer enn det vi trodde – å komme til det punktet hvor ting fungerte godt 

mellom oss» - Tjenestedesignkomponenten 

Informantenes uttalelser kan således tenkes å uttrykke en generell utfordring i 

tjenestedesignprosjekter som kobler sammen flere områder av offentlig forvaltning med ulike 

kompetansemiljøer hos leverandørene. Manglende budsjettering av en stor innledningsfase kan 

da muligens være et problem når aktørbildet øker behovet for en felles forankring. I følge 

teorien vil det være fornuftig å sette av ressurser til tiltak for å bygge kompetanse på det aktuelle 

området man samarbeider om (Lægreid mfl., 2014, s. 4). Samskapning er i tillegg et 

hovedelement i tjenestedesigntilnærmingen, og derfor kan det trolig være viktig at man har en 

felles forståelse av utgangspunktet for samskapningsprosessene. Innsikt i både 

samarbeidspartnerne og målene for samarbeidet er en viktig del av dette (Gressgård mfl., 2017, 
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s. 29). Det kan derfor argumenteres for at en felles forståelse for hverandre og prosjektet er 

særdeles viktig, slik at man forsøker å unngå unødvendige misforståelser som lett kan oppstå i 

tverrfaglige samarbeid (Gressgård mfl., 2017, s. 29).  

4.2.8 Tradisjonelle tankesett og holdninger 

Ekspertinformanten på tjenestedesign påpeker at offentlige rammer, strukturer og regelverk er 

hovedpersonene i tradisjonelle utviklingsprosjekter, fremfor brukerne. Vedkommende mener 

at det derfor kan være behov for en «endring i tankesett» for å ta i bruk tjenestedesign «som er 

noe radikalt annerledes» enn vanlige måter å drive utvikling på.  

Det vanlige tankesettet kan, i lys av tidligere analyse og presentert teori, utgjøre et tradisjonelt 

innenfra-og-ut perspektiv (Staes & Thijs, 2008, s. 39). Disse tradisjonelle holdningene er videre 

antatt at kan gjøre det utfordrende å ta i bruk tjenestedesign (Hillestad &Yttri, 2015, s. 51). 

Samtidig er ekspertinformanten på tjenestedesign klar over at «det må jo være sånn» - med 

henvisning til tradisjonelle tankesett i forvaltningen. Ekspertinformanten utdyper ikke dette, 

men snakker trolig om de verdiene som offentlig forvaltning skal ta hensyn til, og som teorien 

beskriver som offentlig etos (Byrkjeflot, 2014b). Prinsipper om likhet kan for eksempel stå mot 

kvalitet for brukere og brukersentrerte tjenester (Pollitt & Bouckaert, 2011, s. 191). 

I intervjuene kommer det imidlertid tydelig fram at tjenestedesign oppleves som nytt for mange 

statlige og kommunale informanter. Som tidligere vist i analysen, virker det særlig å være nytt 

å skulle skape og videreutvikle offentlige tjenester med utgangspunkt i brukernes behov. Det 

kan også virke som at flere informanter har vansker med å se verdien av tjenestedesign. Kapittel 

4.1.2 antyder imidlertid at dette kan henge sammen med en begrenset forståelse av hva 

tjenestedesign innebærer. Det kan virke som at flere er positive til å ta i bruk tjenestedesign, når 

de har en forståelse av hva tilnærmingen går ut på og hvilken verdi den kan gi for brukere. Slik 

sett kan det virke som at flere kan være positive til å «endre tankesett», og sette brukeren i 

sentrum av historien, når de har denne forståelsen.  

At de statlige informantene har en viss vilje til å sette brukeren i sentrum av historien, kan også 

uttrykkes gjennom selve deltakelsen i Luftkvalitetsdataprosjektet. Det kommer for eksempel 

fram i intervjuene at de etatene så en mulighet, gjennom Stimuleringsordningen, til å finne en 

god måte å presentere informasjon om luftkvalitet på overfor kommuner og innbyggere. De 

oppfattet at tjenestedesign kunne være nyttig for å avdekke hvordan brukergruppene selv ønsket 

informasjonen presentert. 
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4.2.9 Økt brukerinvolvering 

Enkelte statlige informanter forteller at det å involvere kommunen som bruker i 

tjenestedesignprosessene kan heve deres forventninger til tjenesten. Dette vil samtidig skape 

sterkere press på løsningen og øke fallgruven, dersom forventninger ikke innfris. Brutte 

forventninger kan resultere i at brukerne får mindre tillit og tro på liknende utviklingsprosjekter, 

og de kan således miste engasjement og motivasjon til senere deltakelse. Det påpekes derfor 

som viktig å vurdere når man skal involvere og ikke.  

“Hvis man involverer brukere veldig tidlig og det ikke blir noen tjeneste, så mister de 

motet og blir skuffet. Det er det verste som kan skje (...) Dersom man ikke går hele løpet 

ut, så bør man ikke involvere brukerne i utgangspunktet” – Kommunal aktør  

Ved å involvere på slutten av en utviklingsprosess, vil man verken heve forventningene til 

brukerne eller skuffe dem dersom det ikke blir noe tjeneste. Det kan således virke å være en 

årsak til at tradisjonelle utviklingsprosesser typisk involverer brukerne etter at en løsning er 

formulert. Ekspertinformanten og tjenestedesignkomponenten påpeker imidlertid at 

tjenesteutvikling med utgangspunkt i brukerne, ikke nødvendigvis øker fallhøyden. Dette 

forklares med at brukernes innspill utelukkende er et utviklingsutgangspunkt, og at det ikke er 

brukerne som beslutter tjenesten som skal designes. Det er tjenestedesignernes ansvar å 

involvere brukerne på en måte som tilsier at de ikke har myndighet til å bestemme hvilken 

tjeneste som skal utformes, slik at man unngår at brukerne forventer en spesifikk tjeneste og 

således blir skuffet dersom tjenesten ikke svarer til forventningene. De avgjørende valgene tas 

av designerne og kunden, da det er de som faktisk vet hva som er realistisk å gjennomføre 

(Poulsen, 2016, s. 181).  

Det kan derfor tenkes at det er positivt for forvaltningen å kartlegge reelle brukerbehov, 

uavhengig om forvaltningen har mulighet til å tilpasse tjenesten til individuelle brukerbehov 

eller ikke. Hvis forvaltningen kan synliggjøre at de erkjenner brukernes reelle behov, samtidig 

som de synliggjør motstridende hensyn, kan de muligens enklere forsvare at behovene eventuelt 

prioriteres bort. Slikt sett vil brukerne fremdeles kunne ha tillit til at forvaltningen fatter 

«riktige» og legitime beslutninger og føle at sine behov er ivaretatt i vurderingene. 

Ekspertinformanten innen tjenestedesign sier i den forbindelse at «en forståelse av brukerens 

behov vil jo aaalltid være verdifullt for det offentlige!». Ekstern orientering med åpne og 
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dialogbaserte prosesser er nemlig hevdet å øke publikums tillit til offentlige virksomheter (Staes 

& Thijs, 2008, s. 38). 

4.2.10 Oppsummering 

I denne delen av analysen har vi undersøkt informantenes uttalelser opp mot teori, for å besvare 

forskningsspørsmålet; «Hvilke muligheter og utfordringer kan knyttes til bruk av tjenestedesign 

i utviklingsprosjekter i forvaltningen?» 

Delkapittelet startet med å ta for seg muligheter. Her ble kartlegging av reelle brukerbehov, 

samt bedre samordning og læring på tvers av organisasjonsgrenser, trukket frem av statlige og 

kommunale informanter som potensielle muligheter med tjenestedesign. Informanter ser slik 

sett verdi av tjenestedesign. Samtidig avdekker analysen at enkelte, særlig kommunale, 

informanter, skulle ønske de hadde fått mer informasjon om tilnærmingen og hva som er 

særegent med brukerinvolvering gjennom tjenestedesignprosesser. Det kan også virke som at 

tjenestedesign kan gjøre enkelte mer bevisste på eventuelle svakheter eller ulemper ved tidligere 

måter å involvere brukere på.  

Som delkapittel 4.1 viste, så skiller brukerinvolveringen i tjenestedesign seg fra 

brukerinvolvering i tradisjonell tjenesteutvikling. I dette delkapittelet uttrykkes det at 

førstnevnte kan oppfattes som utfordrende, nettopp fordi tjenestedesign trolig utgjør noe 

kvalitativt nytt. Frykten for å skuffe brukere kan også være delvis forklarende for hvorfor det 

offentlige tradisjonelt utvikler forslag til løsninger før brukerne involveres. Det kan trolig 

forklares i teori om at det offentlige skal tjene hele befolkningen. En fullstendig 

brukersentrering av tjenester kan derfor gå imot slike verdier (offentlig etos). Forvaltningen kan 

dermed ha vansker med å innfri forventninger om å skape fullstendig brukertilpassede tjenester. 

Dersom tjenestedesignprosessene bidrar til å skape slike forventninger hos brukere, kan dette 

muligens utgjøre et problem. Det avdekkes imidlertid, av teori og analyse, at det er det 

offentlige som tar de avgjørende valgene og beslutningene i tjenestedesign. Forvaltningen vil 

derfor trolig kunne håndtere hensyn som offentlig etos, selv om de anvender en slik 

brukerorientert og åpen tilnærming til tjenesteutvikling.  

Øvrige utfordringer som identifiseres i analysen virker ikke å direkte være knyttet til 

tjenestedesign, men heller til det faktum at tilnærmingen i Luftkvalitetsdataprosjektet benyttes 

i et tverrfaglig og tverretatlig prosjekt. Flere informanter virker å oppleve at det tverrfaglige 

samarbeidet i prosjektet har vært utfordrende. Det følger av at prosjektet involverte mange 
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aktører med ulik fagkompetanse. Dette bidro til en lang innsiktsfase for å skape felles forståelse 

av problemet som skulle løses.  

Videre kan det virke som at enkelte statlige informanter opplever at årlige budsjetter i etatene 

kan være utfordrende for tverretatlig samordning og samarbeid. Det kan blant annet virke å 

være en viss forsiktighet på strategisk nivå til å investere i prosjekter, dersom det er usikkert 

om investeringen medfører gevinster for etaten. Dersom dette stemmer, kan det antagelig ha en 

betydning for et tverretatlig tjenestedesignprosjekt. Det følger av at det i disse prosjektene både 

kan være uklart hvor gevinsten av investeringen vil tas ut og når de kan tas ut. 

I lys av teori, kan dette muligens henge sammen med mål- og resultatstyring av statlige etater. 

Kritikk av MRS går blant annet ut på at en detaljert styring, med strenge årlige 

rapporteringskrav, kan virke hemmende for tverretatlig samordning og samarbeid. Gevinster av 

tjenestedesign hevdes i tillegg ofte å være mindre håndfaste og derfor vanskelige å måle og 

rapportere på, innen årlige budsjettrammer. Å investere i et tverretatlig tjenestedesignprosjekt 

kan slik sett tenkes å være ekstra utfordrende. 
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4.3 Hvilke faktorer kan ha betydning for utviklingsprosjekter i 

forvaltningen? 

I intervjuene oppga flere informanter fra ulike informantgrupper at prosjektrammer kan ha 

betydning for tjenestedesignprosessene. I det følgende vil vi presentere faktorer som virker å 

være særlig betydningsfulle for utviklingsprosjekter i forvaltningen.  

4.3.1 Tidsaspektet 

De ulike prosjektene i Stimuleringsordningen hadde en prosjekttid opp mot 24 måneder, hvor 

Luftkvalitetsdataprosjektet gikk over ca. ni måneder. Informantene virker å være noe uenige 

hvorvidt ni måneder var passende tid for å gjennomføre tjenestedesignprosessene i prosjektet.  

I følge ekspertinformanten på tjenestedesign, er kompleksiteten i prosjektene avgjørende for 

hva som er tilstrekkelig tid for tjenestedesignprosessene. En faktor av betydning kan for 

eksempel være hvor mange aktører som er involvert. Informanten forteller at 

tjenestedesignhuset ofte har helt enkle tjenestedesignprosesser som går over få dager ut fra en 

enkel bestilling. Luftkvalitetsdataprosjektet kan imidlertid trolig karakteriseres som et relativt 

stort og komplekst prosjekt, hvor mange aktører med forskjellige perspektiver er involvert. 

Tjenestedesignkomponenten blant prosjektleverandørene oppgir likevel at prosjekttiden på ni 

måneder var tilstrekkelig for å kartlegge brukerbehov gjennom tjenestedesignprosessene. 

Utfordringene, slik informanten ser det, dukker hovedsakelig opp i senere prosjektfaser - når 

Luftkvalitetsdataprosjektet skal overføres til linja (etatene). 

«Tjenestedesignprosessen trenger ikke være lenger enn de ni månedene vi hadde. Det 

er kanskje mer videreføringen som er vanskelig (...) Noen fra prosjektteamet burde 

kanskje vært med på å hjelpe kunden i stegene videre. Sørge for at de ikke plutselig står 

helt alene i alt det nye» - Tjenestedesignkomponenten 

Noen få av de statlige – og kommunale informantene mener det kunne vært fint å utvide 

prosjektperioden i ordningen. På den måten kunne man hatt mer tid til å utarbeide en konkret 

tjeneste, ut fra de brukerbehovene som identifiseres i tjenestedesignprosessene. Enkelte statlige 

informanter angir også at en lenger tid med prosjektstøtte fra ordningen, kunne øke sjansen for 

at tjenesten vil bli videreutviklet etter lansering høsten 2018. Dette virker å følge av 

usikkerheten som disse informantene knytter til en videre finansiering av prosjektet, på 

bakgrunn av årlige budsjetteringer i etatene. Dersom man hadde hatt en lenger satsning i 
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forkant, forteller en av informantene at det «kanskje» kunne vært lettere å argumentere for 

videre prioritering og finansiering av prosjektet i etatene. 

Én kommunal informant oppgir at en fallgruve med tjenestedesign kan være at man utvikler et 

konseptforslag, uten at verken statlige etater eller kommunale brukere har nok ressurser til å 

implementere, videreutvikle og/eller bruke løsningene i konseptforslaget. Det kan medføre at 

man investerer masse ressurser i et tjenestedesignprosjekt uten å oppnå god verdi av 

investeringene.  

«Jeg tror dette [Luftkvalitetsdataprosjektet] har vært en god førsteetappe. Men det 

renner jo litt ut i sanden dersom det ikke er penger til å sluttføre det og få det oppe å 

gå» - Kommunal aktør 

Rådgivningskomponenten opplever at ni måneder heller ikke er god nok tid for å realisere 

håndfaste eller «konkrete gevinster» av tjenestedesign, som var et krav i Stimuleringsordningen. 

Dette er spesielt gjeldende for Luftkvalitetetsdataprosjektet, siden gevinstene av prosjektet 

oppfattes å være langsiktige, relatert til folkehelse. Informanten mener det er nyttig å ha en 

bevissthet på gevinstpotensial fra oppstart av tjenestedesignprosjekter i forvaltningen, men at 

arbeidet med å hente ut disse ofte ikke starter før tjenesten er implementert. Denne 

implementeringen hadde ikke skjedd i Luftkvalitetsdataprosjektet, ettersom prosjektet kun ga, 

og var ment å gi, et konseptforslag til de statlige etatene.  

«Konseptet må være klart før man kan identifisere de gevinstene man tror vil inntreffe» 

– Rådgivningskomponenten  

Samtidig påpeker, som tidligere nevnt, både ekspertinformanten og 

tjenestedesignkomponenten, at gevinstene relatert til tjenestedesign ligger i selve prosessene. 

Slike gevinster, som læring og bedre samarbeid, utvikles dermed underveis i 

tjenestedesignprosessene. Det taler således for at enkelte gevinster kan inntreffe før 

prosjekttiden er omme. 

Basert på informantenes uttalelser virker tidsrammen i Luftkvalitetsdataprosjektet dermed ikke 

å ha vært en kritisk faktor eller en barriere for gjennomføringen av selve 

tjenestedesignprosessene. Tidsrammen bør imidlertid ta hensyn til kompleksiteten og antall 

involverte aktører, men dette virker ikke å ha vært et problem for dette prosjektet. Tidsaspektet 
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virker å ha større betydning for realiseringen av gevinster (som tidligere nevnt kan beskrives 

som mindre håndfaste effekter) av tjenestedesignprosessene.  

Slik sett har trolig ikke innvendingene mot tidsrammen av prosjektet noen reell betydning for 

verdien av tjenestedesign som fag. Perspektiver og metodikk fra tjenestedesigntilnærmingen vil 

likevel kunne oppnå målet om å kartlegge reelle brukerbehov. Spørsmålet bak innvendingene 

omhandler derfor trolig mer hva man foretar seg senere i prosjektet, ut fra denne kartleggingen.9  

4.3.2 Riktig kombinasjon av fagkompetanse 

Når det gjelder leverandørkompetanse, etterlyste Stimuleringsordningen kompetanse på 

endringsledelse og gevinstrealisering, i tillegg til tjenestedesignkompetanse. 

Prosjektleverandørene i Luftkvalitetsdataprosjektet mener imidlertid at 

tjenestedesignprosjekter i forvaltningen bør ha en bredere kombinasjon av tung fagkompetanse. 

Rådgivningskomponenten oppgir at innsikt i offentlig forvaltning i kombinasjon med 

designkompetanse er avgjørende for å lykkes med tjenestedesign i offentlige organisasjoner. 

Det oppgis at det er offentliges særegenheter, i form av lovverk, styringsstrukturer, normer og 

andre rammebetingelser, som er veldig forskjellige fra åpne og innovative designprosesser. 

Informanten opplever det derfor som viktig å ha en «kompetent mellomkomponent» for å skape 

en god integrasjon mellom design og offentlig forvaltning. Det at rådgivningskomponenten 

hadde kunnskap og innsikt i offentlig forvaltning, nevner begge prosjektleverandørene at har 

vært utslagsgivende for gode tjenestedesignprosesser i Luftkvalitetsdataprosjektet.  

En mulig barriere for tjenestedesignprosesser i det offentlige kan dermed tenkes å være mangel 

kompetanse om offentlige forvaltning. Som vist i teorien har offentlig forvaltning en rekke 

særtrekk ved seg (Christensen et al., 2015, s. 18). Dersom tjenestedesign ikke tar hensyn til 

disse, så kan det tenkes at tilnærmingen ikke vil oppfattes som legitim og således ikke bli 

prioritert i forvaltningen. Dette er trolig spesielt relevant for tjenestedesign, da brukersentrert 

                                                 
9
 I intervjuet med Direktoratet for forvaltning og IKT, kommer det imidlertid fram at direktoratet allerede har 

mottatt tilbakemeldinger fra prosjekter i Stimuleringsordningen, om at håndfaste gevinster innen det korte 

tidsrommet er urealistisk. Direktoratet har videreformidlet synspunktene til departementet (KMD) som oppgis å 

ha forstått argumentene. I den videreførte ordningen av Stimuleringsordningen, Stimulab, er derfor kravene om 

gevinstrealisering endret. Det kreves ikke lenger «konkrete gevinster for konkrete brukere» (Difi, 2015), men en 

«videreføring av en nullfase». Læring for andre og tverrsektorielle samarbeid trekkes blant annet fram som 

gevinster.  

Dette bør en muligens ha i bakhodet når en leser denne masteroppgaven. Videre drøfting er likevel basert på 

informantenes uttalelser, som knytter seg til Stimuleringsordningen og prosjektkrav om konkrete gevinster. 
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tjenesteutvikling kan utløse gjenstridige problemer; eksempelvis effektivitet og likhet på den 

ene siden og skreddersydde brukertjenester på den andre (Staes & Thijs, 2008). Kunnskap og 

innsikt i offentlig forvaltning er vesentlig for å håndtere slike gjenstridige problemer, og kan 

således være avgjørende for å skape forståelse og legitimitet rundt de valgene som tas i 

tjenestedesignprosjekter. 

Rådgivningskomponenten mener også at kompetanse på offentlig forvaltning har vært viktigere 

enn kompetanse på gevinstrealisering i Luftkvalitetsdataprosjektet. Dette henger sammen med 

informantens oppfatning om at gevinster ikke kunne identifiseres før konseptet var blitt 

implementert.  

Dette perspektivet kan imidlertid også motsies. Det offentlige er for eksempel tydelige på at 

gevinstrealiseringsarbeidet bør starte tidlig, og en viktig del av dette arbeidet er å identifisere 

«potensielle» gevinster (Flak, et al., 2012, s. 21). Selv om Luftkvalitetsdataprosjektets 

leverandører ikke har tegnet opp og identifisert konkrete gevinster, virker det likevel å være en 

antagelse om hvilke langsiktige gevinster man ser for seg. Som tidligere analyse har vist, kan 

det i tillegg tenkes at selve tjenestedesignprosessene kan gi gevinster i form av effekter, som 

læring og kartlegging av brukerbehov, selv om disse ikke kan måles i tydelige parametere. Slik 

sett kan det være at prosjektet muligens har gitt gevinster, selv om langsiktige 

folkehelsegevinster ikke er realisert.  

Disse poengene kan samtidig tale for at kompetanse på gevinstrealisering spesifikt knyttet til 

tjenestedesignprosessene kan være hensiktsmessig i slike prosjekter. Det kan tenkes å være 

nyttig å ha et slikt perspektiv på gevinstrealisering for å identifisere og synliggjøre mindre 

håndfaste gevinster. På den måten kan muligens også linjeorganisasjonen, med større 

sannsynlighet, oppfatte slike effekter som verdifulle gevinster. 

4.3.3 Overføring av tjenestedesignprosjektet til linjeorganisasjonen 

Når prosjektleverandørene trer ut av tjenestedesignprosjekter, oppgis det å være viktig at 

kundene evner å dra prosjektet videre på egenhånd. Prosjektleverandørene opplever imidlertid 

at det kan være utfordrende å overføre prosjekter til linjeorganisasjoner i forvaltningen. 

«Vi jobber jo på en veldig kreativ og utforskende måte, som skiller seg fra det kunden 

er vant med. Og da ender det kanskje med at kunden ikke forstår konsekvensene av 

prosjektet, eller at kunden ikke er skrudd sammen til å håndtere det videre (…) Liksom 
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– ja, dette var et omfattende konsept – hva nå? Også er prosjektet ferdig og vi må forlate 

det i hendene på kunden» – Tjenestedesignkomponenten 

Teorien påpeker også at overføringen av prosjekt til linje er kritisk, både i forhold til forståelse 

for den potensielle nytten fra prosjektet og motivasjon for å realisere nytten (Flak et al., 2012, 

s. 35). Tjenestedesignteorien angir videre betydningen av å involvere relevante aktører i 

linjeorganisasjonen underveis i tjenestedesignprosjekter, for å skape en nødvendig forankring 

(Poulsen, 2016, s. 209).  Involvering av og forankring hos toppledelse er særlig angitt som 

viktig for å skape en god overføring av prosjekter til linja (Pinto & Selvin, 1988; Karlsen, 2014, 

s. 133). 

En slik lederforankring er også noe både prosjektleverandører og statlige informanter opplever 

som viktig. Det oppgis for eksempel at forankring hos strategisk ledelse i etatene kan være 

positivt for i større grad å kunne «sikre» finansiering av Luftkvalitetsdataprosjektet i neste års 

budsjett(er). Det oppgis også at ledere kan ha betydning for om prosjekter oppnår intern 

begeistring eller motstand i etatene.  

«Det er lettere for de ansatte å etablere samarbeid på tvers, når de vet at lederne støtter 

det. Sånn sett blir det mindre motstand internt» - Statlig aktør 

Blant informanter som oppfatter lederforankring som viktig, virker det imidlertid å være en viss 

uenighet om hvilket nivå ledelsen bør være på. I Luftkvalitetsdataprosjektet har det vært en 

styringsgruppe bestående av mellomledere fra de ulike statlige aktørene. Denne gruppen har 

hatt løpende dialog underveis i tjenestedesignprosessene og fått mulighet til å gi egne innspill. 

Enkelte statlige informanter oppfatter at det vil være tilstrekkelig at prosjektet er forankret i 

denne mellomledergruppen, som virker å ligge på nivå over prosjektgruppen i 

Luftkvalitetsdataprosjektet. Andre statlige informanter mener imidlertid at også toppledere og 

politikere bør involveres i tjenestedesignprosjekter, dersom man skal få til en bedre 

tilrettelegging for tjenestedesign i etatene.  

«Toppledere, og kanskje til og med politikerne, bør være kjent med at det er behov på 

tvers som ikke passer inn i adskilte båser. Mellomledere sitter ikke i samme posisjon til 

å få til de endringene» - Statlig aktør  

Rådgivningskomponenten er enig i viktigheten av å involvere toppledelsen i større, strategiske 

endringsprosjekter. Det å få med toppledelsen, kan være nøkkelen til å skape raskere utvikling. 



64 

 

Informanten mener likevel at det ikke var nødvendig i Luftkvalitetsdataprosjektet, fordi det var 

operativt, fremfor et strategisk, endringsprosjekt.  

«Jeg jobber mye med strategiutvikling hvor vi er helt avhengig av å involvere 

toppledelsen, men jeg oppfattet dette som et operativt prosjekt med riktig 

ledelsesoppmerksomhet. Det var ikke noe grunnlag for å bry etatslederne med dette 

egentlig. Hvert fall ikke på et såpass tidlig stadium» - Rådgivningskomponenten 

Tjenestedesignkomponenten virker å ta denne oppfatningen et sted videre. Informanten mener 

at lederforankring i tjenestedesignprosjekter generelt ikke bør skje på et toppledernivå i det 

offentlige styringssystemet. Toppledere i staten hevdes å ofte være så politisk låst til sine 

leveransemål at utviklingsarbeid kan være vanskelig å få til. Informanten mener det derfor er 

bedre å forankre designtilnærmingen på et mellomledernivå hos «en ildsjel som evner og har 

muligheten til å støtte endring i hele eller deler av organisasjonen». For å få fram ildsjeler 

mener informanten at tjenestedesignere må sørge for at riktige enkeltpersoner hos kunden av 

prosjekter deltar i hele designprosessen. På den måten kan tjenestedesignerne overføre sine 

holdninger i prosessene, og skape interesse og designtenkning hos enkeltpersoner med 

påvirkningsmakt i virksomheten. Slik kan virksomheten trolig bli mer mottakelig for 

designtilnærmingen i senere utviklingsprosjekter.  

4.3.4 Oppsummering 

Vi har i denne delen av analysen presentert og analysert informantenes uttalelser opp mot teori, 

for å besvare forskningsspørsmålet; «Hvilke faktorer som kan ha betydning for 

gjennomføringen av utviklingsprosjekter i forvaltningen?». 

Informantene virker i stor grad å bekrefte prosjektteorien som identifiserer tid, kompetanse og 

lederinvolvering som viktige aspekter for vellykket gjennomføring av utviklingsprosjekter 

(Pinto & Selvin, 1988; Karlsen, 2014, s. 133).  

Tidsaspektet i Luftkvalitetsdataprosjektet virker å oppfattes som tilstrekkelig for gjennomføring 

av prosjektets «konkrete» mål, som var å utvikle et tjenestekonsept ved hjelp av 

tjenestedesignprosesser. Det virker imidlertid å være en oppfatning om at realiseringen av 

gevinstene fra tjenestedesignprosessene kan gå utover prosjekttiden. Her kan det imidlertid 

vises til tidligere analyse om at tjenestedesignprosessene i seg selv muligens også kan skape 

effekter, som læring og kartlegging av brukerbehov. 
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Informanter opplever videre at riktig kompetanse kan ha betydning for å lykkes med 

tjenestedesignprosjekter i det offentlige. Riktig kompetanse virker i denne sammenhengen å 

innebære både kompetanse på tjenestedesign og særtrekk i offentlig forvaltning. En mulig 

barriere for gjennomføring av tjenestedesign i utviklingsprosjekter i forvaltningen, kan slik sett 

være en mangel på kunnskap om offentlig forvaltning. Som vist i teorien må forvaltningen for 

eksempel ta hensyn til en rekke føringer eller verdier, som kan skape gjenstridige problemer i 

brukersentrerte tjenesteutviklingsprosesser. Innsikt i offentlig forvaltning kan ha betydning for 

å håndtere slike utfordringer, og dermed også for å en skape en forståelse og legitimitet rundt 

de valgene som tas i tjenestedesignprosjektene.  

Avslutningsvis viser analysen at informanter oppfatter at forankring til linjeorganisasjonen(e), 

både for en videreføring av tjenestedesignprosjektet og for å «plante» tilnærmingen i 

organisasjonen. For å få til dette, påpeker tjenestedesignkomponenten blant 

prosjektleverandørene at ansatte i linjeorganisasjonene bør være så delaktig som mulig 

underveis i tjenestedesignprosessene. Involvering av ledere trekkes også frem som kritisk for 

en vellykket prosjektgjennomføring. Dette bekreftes også av teori, som oppgir at 

lederinvolvering blant annet er viktig for å realisere nytten av prosjektet (Flak et al., 2012, s. 

35). Ut fra informantenes uttalelser, vil det kunne være direkte relevant i dette tilfellet. Samtidig 

virker det å være en viss uenighet blant informantene om hvilket nivå lederforankring bør skje, 

noe teorien heller ikke er veldig klar på. Disse uenighetene kan det være interessant å spille 

videre på i drøftingsdelen av denne masteroppgaven. 
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5. Diskusjon 

I dette kapittelet vil vi foreta overordnede diskusjoner med mål om å besvare oppgavens 

problemstilling, «Hvordan kan tjenestedesign bli en effektiv tilnærming til utviklingsprosjekter 

i forvaltningen?»  

Diskusjonene vil ta utgangspunkt i vårt teoretiske rammeverk og besvarelsene på 

forskningsspørsmålene i analysekapittelet. Vi vil først argumentere for hvorfor tjenestedesign 

kan være en effektiv tilnærming for å nå målsetninger om å kartlegge reelle brukerbehov, og 

for å skape samordning og læring på tvers i forvaltningen. 

Deretter vil vi drøfte hvorfor en utbredelse av designtenkning i forvaltningen kan være viktig, 

eventuelt hvordan denne designtenkningen kan utbres. Avslutningsvis foretar vi en drøftelse av 

hvorvidt designtenkning er forenlig med den byråkratiske organisasjonsformen. 

5.1 Tjenestedesign kan være «effektivt» for kartlegging av reelle 

brukerbehov, samordning og læring i forvaltningen 

Teori og analysekapittelet viser at tjenestedesign kan være en god måte å kartlegge brukerbehov 

på. Flere informanter oppgir at tjenestedesign kan bidra til å fange opp reelle brukerbehov, når 

de får en større forståelse av hva tjenestedesign går ut på. Enkelte opplever også at 

tjenestedesign kan fange opp brukerbehovene på en bedre måte, enn mer tradisjonell 

brukerinvolvering i utviklingen av tjenester. Dette henger i tråd med teori som skiller utenfra-

og.inn-perspektivet i tjenestedesign fra tradisjonelt innenfra-og-ut-perspektiv på offentlig 

tjenesteutvikling (Saes & Thijs, 2008, s. 38). Kartlegging av reelle brukerbehov kan slik sett 

også trolig bidra til at det offentlige tar hensyn til faktiske behov fremfor eventuelle antagelser 

om behov. På den måten kan det tenkes at offentlige beslutningstakere kan fatte beslutninger 

om tjenesteutvikling basert på et mer reelt beslutningsgrunnlag. Det vil i såfall være positivt for 

målet om å skape brukersentrerte offentlige tjenester (KMD, 2016, s. 12). 

 

Empirien kan også i stor grad støtte opp om teori som påpeker at tjenestedesign kan bidra til 

samordning og samarbeid – og læring på tvers i forvaltningen. Som teorien oppgir, kan 

etatsstyringen og New Public Management-inspirerte reformtiltak, blant annet ha bidratt til å 

skape en spesialisert og fragmentert offentlig forvaltning (Pollitt, 2003, s. 35). Problemer som 

forvaltningen er satt til å løse, går imidlertid ofte på tvers av fagområder og styringsnivåer, altså 
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gjenstridige problemer (Christensen & Lægreid, 2007, s. 13). Tjenestedesign kan slik sett være 

en god måte å løse slike problemer på, ved å skape integrasjon og samordning mellom 

forvaltningsområdene i samskapningsprosessene (Mager, 2016, s. 9). 

I vårt case oppgir kommunale informanter (brukerne) at metoder som er brukt i 

Luftkvalitetsdataprosjektet, eksempelvis workshops, har vært positivt for samarbeidet mellom 

stat og kommune. Informasjons - og erfaringsutvekslingen i disse møtene har gitt flere 

informanter et godt læringsutbytte. Dette kan tilsi at metoder som anvendes i tjenestedesign kan 

bidra til samarbeid og læring på tvers av statlige og kommunale aktører i forvaltningen. 

Luftkvalitetsdataprosjektet har videre bidratt til «å få fart på» et allerede etablert samarbeid 

mellom de statlige etatene i prosjektet. Informanter fra etatene oppgir blant annet at de ønsket 

å få fram brukernes behov, på tvers av etatsgrensene, gjennom tjenestedesignprosesser. Selv 

om det ikke kommer veldig tydelig fram, kan dette tale for at tjenestedesign kan bidra til økt 

integrasjon og samordning på tvers av etatsgrenser.  

En tverretatlig samordning kan innebære en integrasjon mellom ulike faggrupper eller 

profesjoner, med ulike kunnskapsregimer. Samarbeid mellom etatene kan derfor være 

utfordrende, ved at de kan vektlegge ulike faghensyn (Gressgård mfl., 2017, s. 27). Selv om 

etatene i vårt case har noen overlappende oppgaver på fagområdet luft, representerer de ulike 

fagfelt. Det at Luftkvalitetsdataprosjektet fikk fart på samarbeidet, kan dermed muligens tale 

for at tjenestedesign også har bidratt til å utvikle en felles forståelse av mål og midler på tvers 

av faghensyn. Det kan også uttrykkes ved at de underveis i prosjektet diskuterte erfaringer 

omkring de felles brukerbehovene som dukket opp i tjenestedesignprosessene, sammen med 

prosjektleverandørene. Dette kan tale for at etatene i tillegg har «lært» av en slik samordning 

omkring felles brukerbehov, ved at nye idéer og innspill fra brukere ble fanget opp i felleskap. 

Et spørsmål i lys av organisasjonslæringsteori, kan være om læringsprosessene i etatene 

utgjorde enkelkretslæring eller dobbelkretslæringsprosesser. Teorien sier at dobbelkretslæring 

både stiller spørsmål til handlingsteorier og de bakenforliggende verdiene til disse 

handlingsteoriene (Agyris & Schön, 1996, 20-21). 

 

Etatene hadde på forhånd bestemt at de skulle utarbeide en ny felles digital tjeneste. Slik sett 

ble det ikke stilt spørsmål til dette målet, men kun måten etatene kom fram til dette målet på – 
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altså gjennom bruk av en ny arbeidsform (tjenestedesign). Isolert sett kan dette tale for at det 

bare ble stilt spørsmål til handlingsteorier, og at tjenestedesignprosessene dermed også bidro til 

mer isolerte enkeltkrets læringsprosesser i etatene. 

 

Men selv om prosjektet hadde et mål om å forme en digital luftkvalitetsdatatjeneste, var ikke 

tjenestedesignprosessene og brukerinvolveringen preget av målet. Brukerne var involvert ut fra 

en åpen tilnærming, og kunne i prinsippet ha kommet med innspill til en alternativ tjeneste som 

de «heller» hadde hatt behov for. Dette kan tale for at tjenestedesignprosessene tilrettela for 

dobbeltkretslæring. Etatene ønsket videre gjennom tjenestedesign å bruke et utenfra-og-inn-

perspektiv på tjenesteutvikling, ved å ta utgangspunkt i brukerbehovene, samtidig som de 

vanligvis hadde drevet med tradisjonell involvering. Dette kan også tale for at aktører fra 

etatene, som var involvert i prosjektet, stilte spørsmål til bakenforliggende verdier til etablerte 

handlingsteorier. Som teorien tilsier, kan nettopp endring fra et innenfra-og-ut, til et utenfra-

og-inn perspektiv på offentlig tjenesteutvikling kreve en dypere holdningsendring – eller 

endring av tankesett (Poulsen, 2016, s. 181-209). Dette kan tolkes som å tilsvare å stille 

spørsmål til verdier bak handlingsteorier. I lys av dette, kan det tenkes at prosjektet bidro til 

dobbeltkretslæring på et dypere nivå. 

 

Samtidig viser vår analyse at flere informanter, også i de statlige etatene, har en begrenset 

kjennskap til tjenestedesigntilnærmingen. For flere er utenfra-og-inn-måten å involvere brukere 

på ukjent, selv om de har vært deltakende i Luftkvalitetsdataprosjektet. Det virker derfor som 

at en «endring av tankesett» kun gjelder for enkelte informanter, og det virker særlig å gjelde 

de som har vært mye involvert i prosjektet og hatt mest kontakt med prosjektleverandører. 

 

For å oppsummere, kan det derfor være noe usikkerhet knyttet til utbredelsen av en eventuell 

dobbelkretslæring i tjenestedesignprosessene. Vi ønsker likevel å avrunde diskusjonen med å 

argumentere for at tjenestedesign kan virke å ha et potensial for en dypere dobbeltkretslæring i 

forvaltningen, ved at tilnærmingen kan bidra til å stille spørsmål til etablerte tanker og metoder 

for tjenesteutvikling. Det samme gjelder trolig for de kreative og samskapende metodene som 

anvendes i tjenestedesignprosessene, for eksempel gjennom workshops med ulike aktører i 

prosjektet. Selv om våre data ikke gir noen tydelige svar på hvor «dype» læringsprosessene 

som fant sted på møtene mellom statlige etater, brukere og prosjektleverandører var, er det 

tydelig at arenaene ga læringseffekt for flere informantgrupper. 
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5.1.1 Konseptforslag – lite effektivt for realisering av konkret tjeneste? 

Selv om tjenestedesign kan være effektivt for systematisk brukerinvolvering, samordning og 

læring, virker offentlige tjenestedesignprosjekter å være begrenset til leveranser av 

konseptforslag. Luftkvalitetsdataprosjektet er et eksempel på dette, men det fremgår av 

intervjuer med ekspertinformanten på tjenestedesign og tjenestedesignkomponenten at 

leveranser av konseptforslag er et relativt utbredt fenomen i offentlig forvaltning. 

Konseptforslagene innebærer et krav om videreutvikling for å skape de konkrete tjenestene som 

konseptet foreslår. Det kan minne om kritisk minimumspesifikt design og dens åpne og 

«uferdige» karakter, som skapte behov for videreutvikling på lokale NAV-kontor. Dersom 

brukerinvolveringen i tjenestedesign skal være «effektiv», kan det hevdes at konseptforslagene 

bør ende opp med tjenester som innfrir brukernes behov. Vår analyse kan imidlertid tyde på at 

det foreligger usikkerhet om ferdigstillelsen av konseptforslagene i Luftkvalitetsdataprosjektet. 

Det kan tolkes som å henge sammen med de overordnede rammene for finansiering i 

forvaltningen. 

Videreutvikling av konseptforslag fra eksterne leverandører krever at linjeorganisasjoner enten 

videreutvikler gjennom intern kompetanse og kapasitet – eller gjennom ny bestilling av ekstern 

kompetanse. De tre statlige aktørene i Luftkvalitetsdataprosjektet har forpliktet seg til å utvikle 

en felles nettløsning som skal lanseres høst 2018. Det fremkommer av intervjuene at det er satt 

av intern kapasitet og kompetanse til utvikling i fasen mellom konseptforslag og nettside. Én 

statlig informant forteller imidlertid at nettsiden vil være en førsteversjon som senere må 

videreutvikles. Hvordan videreutvikling av nettjenesten vil skje, og av hvilke aktører, kommer 

imidlertid ikke tydelig fram i vårt datamateriale. En årsak virker å være at videreutvikling kan 

gå over i neste budsjettår, som enda ikke er satt i de tre statlige etatene. Det oppgis for eksempel 

at det finnes en økonomisk usikkerhet knyttet til finansiering av en videre felles satsning på 

prosjektet.  

Et spørsmål som kan stilles, er om konseptforslag i tverretatlige tjenestedesignprosjekter kan 

innebære en viss risiko for at ferdigstillelse og videreutvikling av tjenesten ikke blir 

gjennomført i sin helhet. En inngående vurdering av dette spørsmålet vil imidlertid ikke være 

opp til denne oppgaven å foreta. Vi ønsker derfor å avslutte denne delen av drøftelsen med et 

åpent spørsmål til senere studier. 

Kapittel 5.1 og 5.2 har vist at tjenestedesign kan være en «effektiv» tilnærming, både i lys av 

brukerorientering, samordning og læring på tvers av organisasjonsgrenser. Tjenestedesign kan 
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trolig kunne fange opp reelle brukerbehov på en bedre måte enn tradisjonelle tilnærminger. 

Åpne og eksplorative tilnærminger kan også bidra til å skape en samordning, både mellom 

statlige etater, og stat og kommune. Dette kan danne grunnlag for et godt samarbeid på tvers i 

forvaltningen, som er viktig for å kunne skape helhetlige og sømløse offentlige tjenester. 

Tjenestedesign kan trolig også bidra til læring, gjennom samskapningsprosessene, med 

potensial for en dypere læring – gjennom å stille spørsmål til verdien eller begrunnelsen for 

handlingsteorier. Med andre ord kan et utenfra-og-inn perspektiv ikke bare stille spørsmål til 

hvordan tjenesteutviklingen skal skje, men også hvorfor (hvem sine behov som skal tjenes). 

Samtidig kan det være en viss usikkerhet knyttet til hvorvidt konseptforslag i tverretatlige 

tjenestedesignprosjekter er «effektivt» for å realisere faktiske brukerbehov. Usikkerheten kan 

være grunnet i at de statlige etatene har atskilte budsjetter å forholde seg til, og som kan skape 

utfordringer for samordning og samarbeid over lengre tid. 

5.2 Bekjempelse av barrierer krever designtenkning i forvaltningen? 

Vår analyse har vist at forvaltningens overordnede strukturelle, juridiske og økonomiske 

rammer, virker å etablere handlingsrommet for tjenesteutvikling i de statlige etatene.  Det kan 

samtidig virke som at disse i mer eller mindre grad utgjør en barriere for tverretatlig satsing på 

tjenestedesign. Særlig kan de økonomiske rammene, herunder mål- og resultatstyring av 

etatene, virke å være utfordrende for en slik felles innsats. 

For at tjenestedesign skal bli en effektiv tilnærming til tverretatlige utviklingsprosjekter, kan 

det dermed virke å være et behov for en justering av de økonomiske rammene. Kan det for 

eksempel være et behov for systemer som sikrer mer langsiktig samordning og samarbeid, 

utover ordninger som støtter opp om enkeltprosjekter? En nærmere vurdering av dette 

spørsmålet er imidlertid ikke noe vi kan foreta oss med utgangspunkt i denne masteroppgaven. 

Det kan imidlertid være relevant å vurdere hvilke forutsetninger som muligens bør være 

tilfredsstilt for å få til slike overordnede endringer i forvaltningen. 

En aktuell forutsetning kan være å forankre designtenkning i forvaltningen. Det kan altså være 

et behov for å dreie det «tradisjonelle tankesettet» mot en mer designorientert retning. Dette har 

vår ekspertinformant innen tjenestedesign nevnt. En utbredelse av designtenkning kan 

potensielt synliggjøre verdien av tjenestedesigntilnærmingen. På denne måten kan 

designtenkningen utfordre tradisjonelle tankesett i forvaltningen, som virker å oppfatte at en 

hypotesestyrt utvikling er tilstrekkelig for å kartlegge brukerbehov.  
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Dersom designtenkningen utbres i det offentlige, kan det tenkes at politiske beslutningstakere, 

ledere og andre nøkkelpersoner med større sannsynlighet kan se verdien som tjenestedesign kan 

gi. Altså å se verdien av kartlegging av reelle brukerbehov og samordning på tvers. Det kan 

videre tenkes å kunne bidra til å så frø for eventuelle politiske beslutninger om å endre 

overordnede rammer. 

Regjeringen har imidlertid allerede uttalt at samordning står sentralt i realiseringen av det 

politiske målet om «brukeren i sentrum». I den forbindelse trekkes tjenestedesign frem som en 

«metode som har vist seg effektiv» for å skape brukersentrerte tjenester. Stimuleringsordningen 

er nettopp en ordning med formål om å «øke utbredelsen av denne metoden» (KMD, 2016, s. 

38-40). Regjeringen virker å se på samordning som viktig for å få til tjenestedesign, men virker 

ikke å se at tjenestedesign også kan skape samordning – som vår analyse antyder. Det er 

imidlertid tydelig at tjenestedesign anerkjennes som en måte å skape brukerorienterte tjenester 

på. I forlengelse av dette kan det virke som at politisk nivå i forvaltningen allerede ser verdi av 

å ta i bruk tjenestedesign.  

Samtidig viser vår analyse at «tradisjonelle tankesett» fremdeles kan være styrende for måten 

forvaltningen involverer brukere på. Likevel virker det som at informanter, både i stat og 

kommune, ser verdien som tjenestedesign kan gi. Verdien omhandler kartlegging av faktiske 

brukerbehov og samordning på tvers i forvaltningen. Som analysen viser, er anerkjennelsen av 

denne verdien samtidig noe flere først reflekterer over mot slutten av intervjuene – etter å ha 

fått en kort og overordnet innføring i tjenestedesign. Flere oppgir å ha begrenset kjennskap til 

tilnærmingen og forståelse av hva den innebærer, selv om de har vært involvert i et 

tjenestedesignprosjekt. Dette kan tale for at tilnærmingen ikke er veldig utbredt i virksomhetene 

de representerer. I følge tjenestedesignkomponenten blant prosjektleverandørene, er 

tjenestedesign nettopp lite utbredt i statlig forvaltning.  

«Tjenestedesign utfordrer kjente arbeidsmetoder, og jeg tror det er viktig å bare 

snakke om det. At noen går inn i seg selv og tenker - gjør vi egentlig det vi trenger for 

at brukerne får det de trenger?» - Tjenstedesignkomponent 

Selv om Regjeringen oppgir at tjenestedesign kan være effektivt for å skape brukerorienterte 

tjenester, kan dette vise at tilnærmingen fremdeles er ny og ukjent i forvaltningen. Regjeringen 

har også påpekt at hvilke metoder og teknikker som bør brukes for å involvere brukere vil 

«variere fra prosjekt til prosjekt (…) blant annet basert på hva som skal utvikles» (KMD, 2016, 
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s. 40). Tjenestedesign kan slik sett virke som å inngå i en form for verktøykasse sammen med 

flere andre metoder. Tjenestedesignteori ser imidlertid på tjenestedesign som en tilnærming 

som selv har en verktøykasse med ulike metoder (Curedale, 2016a). Dette kan tale for at 

overordnet politisk nivå anerkjenner deler av potensialet med tjenestedesign, men at 

tjenestedesign i stor grad anerkjennes som en konkret metodikk, fremfor et fag eller en 

tilnærming. Slikt sett kan det antyde at det politiske nivået i forvaltningen ikke har inngående 

forståelse av tjenestedesign og designtenkning.  

Det kan tyde på at det er behov for en større synliggjøring av hva designtenkning og 

tjenestedesign egentlig går ut på. Samtidig er det trolig mer enn synliggjøring som skal til for å 

få til en utbredelse av designtenkning. I det følgende vil vi diskutere potensielle elementer som 

kan ha betydning for å få fram en slik utbredelse av designtenkning i offentlig forvaltning.  

5.2.1 Strategisk forankring av tverretatlige tjenestedesignprosjekter 

Designtenkning hevdes å kunne ha en effekt på omstilling og nyskaping i offentlige 

virksomheter, forutsatt at tankegangen er forankret i en overordnet strategi for virksomheten 

(Hillestad & Yttri, 2016). Andre hevder at både designtenkning og prosjekter bør forankres på 

strategisk nivå. Uten denne forankringen, kan det være vanskeligere for strategisk ledelse å se 

verdien av enkeltprosjekter for virksomheten som sådan (Rambøll Management Consulting, 

2018, s. 8).  

Dette virker å være en oppfatning også blant enkelte statlige informanter, som påpeker 

viktigheten av lederinvolvering for å forankre prosjektet og tjenestedesigntilnærmingen i 

organisasjonen. Dersom tverretatlige tjenestedesignprosjekter ikke inngår i en overordnet 

strategi for utvikling i etatene, kan det dermed tenkes at det strategiske nivået vil ha større 

vansker med å se tjenestedesignprosjektenes verdi for etatenes målsetninger. Det vil kunne 

påvirke deres ønsker om å investere langsiktig i slike tverretatlige prosjektsatsninger.  

Ut fra en slik tankegang, vil involvering av strategisk ledelse kunne være viktig for å forankre 

designtenkningen i overordnede strategier og for å få fram et ønske om å investere og satse på 

slike prosjekter. Strategisk ledelses prioriteringer og engasjement hevdes nettopp å ha 

betydning for å lykkes med tiltak og fornyingsprosjekter som går på tvers av offentlige 

virksomheter (Grindheim, 2011). På den måten kan en slik forankring være viktig for å skape 

en utbredelse av designtenkningen på tvers i forvaltningen. Strategisk ledelse antas her å tilsvare 

et ledelsesnivå med myndighet til å investere i prosjekter over en periode, både tidsmessig og 

budsjettmessig.  
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I Luftkvalitetsdataprosjektet virker det ikke å være en tydelig kopling mellom prosjektledelsen 

og strategisk beslutningsnivå i de statlige etatene. Rådgivningskomponenten opplevde 

imidlertid det som uproblematisk, da prosjektet var «operativt og ikke et strategisk 

endringsprosjekt». Samtidig fortalte andre om en usikkerhet knyttet til videre satsning på 

Luftkvalitetsdataprosjektet. Beslutningen om videre finansiering lå da på et nivå over 

prosjektnivået. I lys av dette, kan det tale i retning av at usikkerheten om videre satsning kunne 

vært redusert dersom prosjektet hadde hatt en klar forankring i overordnede strategier. En slik 

forankring kunne ha gjort det tydeligere for prosjektaktørene om strategisk ledelse ønsket en 

videre satsning etter Stimuleringsordningen. Våre data er imidlertid ikke tilstrekkelige til å 

trekke noen klare konklusjoner på dette. Vi kommer derfor heller med en generell betraktning 

om at forankring i strategi kan være positivt for en mer langsiktig investering i tverretatlig 

samarbeid om tjenestedesignprosjekter.  

Langsiktighet har nettopp vist seg å kunne være gunstig for gevinstrealisering av slike 

tjenestedesignprosjekter. Som analysen viser, kan gevinstene ofte beskrives som langsiktige 

effekter, for eksempel «bedre samarbeid og læring på tvers», og i vårt case, «bedre folkehelse». 

Realiseringen vil da kunne skje over en lengre tidsperiode, som kan gå utover enkelte 

tjenestedesignprosjekter. Samtidig kan effektene være vanskeligere å måle enn tydelige 

parametere som tall og kostnadskutt. Det vil derfor trolig være viktig å ha en tålmodighet og en 

bevissthet om at dette arbeidet kan ta tid, og at gevinstene ikke enkelt kan måles. Det kan tenkes 

at denne bevisstgjøringen bør ligge på et nivå med fullmakt til å foreta beslutninger og 

investeringer.  

Det kan stilles spørsmål til om en eventuell strategisk forankring både bør ligge på etatsnivå, 

og på departementsnivå i forvaltningen. Kanskje vil dette kunne være nødvendig for at 

designtenkning skal kunne utbres i forvaltningen og eventuelt få fram mer overordnede 

endringer i for eksempel budsjettrammer. En nærmere drøftelse omkring dette bør imidlertid 

basere seg på mer inngående studier om dette temaet. 

5.2.2 Behov for kulturendring i offentlig forvaltning? 

For at designtenkningen skal kunne forankres i offentlige virksomheters overordnede strategier, 

mener Hillestad og Yttri (2016) at den bør bli en del av virksomhetenes organisasjonskultur. 

Det begrunnes med at designtenkning ofte strider mot organisasjonskulturen i virksomhetene, 

herunder både atferd, identitet og maktstrukturer (Hillestad & Yttri, 2016). Begrepet 

organisasjonskultur kan defineres som «de felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger 
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som utvikler seg blant medlemmene i en organisasjon» (Sageberg, 2018). Kulturen utgjør et 

«mindset» som legger føringer for menneskelige handlinger og har også blitt beskrevet som 

«måten vi gjør tingene på hos oss» (Schein, 2010, s. 14; Bang, 2013, s. 327).  

For at designtenkning skal bli en del av kulturen, hevdes det at man må vise evne og vilje til å 

gi slipp på den eksisterende kulturen. «Effektiv innovasjon og omstilling handler vel så mye om 

å avlære etablert praksis og virkelighetsforståelser». En «avlæring» innebærer at man stiller 

spørsmål ved funksjonaliteten av eksisterende kultur, opp mot virksomhetens målsetninger 

(Hillestad & Yttri, 2016). Et relevant spørsmål i lys av masteroppgavens problemstilling kan 

være om effektivt bruk av tjenestedesign forutsetter en kulturendring i forvaltningen. Slik vi ser 

det, avhenger svaret av hvordan man forstår begrepet «organisasjonskultur». 

Offentlig etos kan defineres som et verdigrunnlag for offentlige virksomheter (Byrkjeflot, 

2014b). Samtidig er, som nevnt, en definisjon av organisasjonskultur felles verdier og 

virkelighetsoppfatninger (Sageberg, 2018). Definisjonene kan slik sett tolkes å være noenlunde 

like, slik at organisasjonskultur tilsvarer offentlig etos. Ved å forstå offentlig 

organisasjonskultur på denne måten, som utelukkende bestående av offentlig etos, kan det 

argumenteres for at forankring av designtenkning ikke krever en kulturell endring i 

forvaltningen. Det følger av at designtenkning trolig ikke hemmer forvaltningens mulighet til å 

ta hensyn til verdier under offentlig etos. 

Som nevnt i teorikapittelet, står offentlig etos-verdien om likhet prinsipielt mot 

brukersentrering av tjenester (Staes & Thijs, 2008; Pollitt & Bouckaert, 2011, s. 191). Men 

ettersom forvaltningen er satt til å håndtere, fremfor å løse dilemmaet (prinsipielt velge en av 

hensynene), vil det avgjørende trolig være om forvaltningen gjennom tjenestedesign har 

mulighet til å foreta denne håndteringen. Motsetningsvis kan det for eksempel være en form for 

«løsning» av dilemmaet dersom det offentlige gir brukerne all beslutningsmakt, slik at disse 

bestemmer hvordan tjenesteutviklingen skal skje. Det kan i prinsippet tilsi at man hadde «valgt» 

brukerperspektivet fremfor å veie dette opp mot andre motstridende hensyn, som forvaltningen 

skal ivareta. 

Vår presentasjon av teori og analyse viser imidlertid at brukernes behov kun blir brukt som et 

utgangspunkt for tjenesteutviklingen (Poulsen, 2016). Det er fremdeles forvaltningen som 

beslutter om tjenester faktisk skal utvikles på bakgrunn av de kartlagte brukerbehovene. Inn i 

disse vurderingene vil brukerbehovene kunne veies opp mot andre hensyn som det offentlige 
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skal ivareta (Busch, 2004, s. 8). Slik sett vil tjenestedesign for eksempel ikke kreve at man 

«velger bort» likhetshensyn, til fordel for utvikling av skreddersydde brukertjenester. Dette 

taler således for at tjenestedesigntilnærmingen i stor grad kan være forenlig med offentlig etos, 

og at det ikke er behov for en kulturell endring. 

Analysen avdekket imidlertid at tjenestedesign ble oppfattet som utfordrende grunnet et 

«tradisjonelt tankesett» i offentlig forvaltning. Dette kan tale i retning for at den offentlige 

organisasjonskulturen innebærer mer enn offentlig etos. «Måten vi gjør tingene på hos oss», 

virker å være tjenesteutvikling som tar utgangspunkt i forvaltningens perspektiv. Tidligere i 

oppgaven har dette blitt beskrevet som et tradisjonelt og hypotesestyrt innenfra-og-ut 

perspektiv. Dette kan antagelig henge sammen med en virkelighetsforståelse som tradisjonelt 

har vært koblet til forvaltningens rolle som myndighetsutøver, og en forventning om at det 

offentlige skulle foreta beslutninger om utvikling og «ordne opp» dersom det var problemer 

(Staes & Thijs, 2008, s. 38). Det kan slik sett virke som at offentlig organisasjonskultur både 

består av offentlig etos og et innenfra-og-ut perspektiv på tjenesteutvikling (se Figur 4). 

 

Figur 4: Offentlig etos illustreres her som en del av den offentlige organisasjonskulturen. 

Den delen av organisasjonskulturen som omhandler et innenfra-og-ut perspektiv på 

tjenesteutvikling, kan dermed stå imot tjenestedesigntilnærmingen som har et åpent og 

eksplorativt perspektiv på tjenesteutvikling. Det kan videre være vanskelig både å ha et 

hypotesestyrt og lukket perspektiv på tjenesteutvikling, samtidig som at utviklingen skal være 

åpen og eksplorativ. Slik sett kan dette utgjøre et dilemma som vanskelig lar seg håndtere, men 

som må løses i praksis av forvaltningen - ved å velge et hensyn over det andre.  Dersom 

eksisterende organisasjonskultur innebærer en tradisjonell tilnærming til tjenesteutvikling, kan 

det dermed være nødvendig å «avlære» eller gi slipp på denne delen av kulturen for å forankre 

designtenkning i virksomheten og dens overordnede strategier.  
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Slikt sett kan det muligens være et behov for å endre det tradisjonelle tankesettet i forvaltningen. 

Samtidig er behovet for en aksept til å tenke mer helhetlig omkring løsningen av offentlige 

oppgaver, med rom for å teste ut nye løsninger, allerede påpekt av øverste politiske ledelse 

(Sanner, 2017). Det samme gjelder behovet for mindre detaljstyring i forvaltningen (Sanner, 

2016). Vår masteroppgave kan likevel antyde at tankesett og kultur i forvaltningen fremdeles 

er koplet mot mer tradisjonelle måter å drive utvikling på. Opplevelsen av atskilte budsjetter i 

etatene kan også antyde at styringen av underliggende etater fremdeles kan virke detaljert og 

utfordrende for samarbeid på tvers.  

Det kan imidlertid være ulike oppfatninger rundt disse argumentene. Forskjellen mellom 

offentlig etos og offentlig kultur, graden av detaljstyring, og hvordan dette kan påvirke 

designtenkning og tjenestedesign, er forhold som kan være fint å løfte fram i senere studier for 

videre diskusjon. 

5.2.3 Byråkratiet: en barriere for tverretatlige tjenestedesignprosjekter? 

Som teorikapittelet påpeker, støttes sektorprinsippet i byråkratiet av gode argumenter knyttet 

til spesialisering og effektivitet (Bouckaert, Peters & Verhoest, 2010). Sektorprinsippet i 

sentralforvaltningen er samtidig blitt kritisert for å skape barrierer for samordning på tvers 

mellom sektorområder (Smith, 2015). Dette har også blitt hevdet å virke hemmende for 

samskapning i forvaltningen og for en innovativ eller nyskapende tjenesteutvikling (Olsen, 

2004, s. 14). Samskapning, både på tvers internt i forvaltningen og mellom forvaltningen og 

eksterne aktører, blir videre påpekt som viktig for å få til innovasjon eller nyskaping i offentlig 

sektor (Fuglesang, 2008).  

Samskapning står sentralt i tjenestedesigntilnærmingen, mellom aktører og fagområder 

(Stickdorn & Schneider, 2011). I tjenestedesignprosessene i Luftkvalitetsdataprosjektet bidro 

både etater fra ulike forvaltningsområder, kommunale brukere og eksterne 

prosjektleverandører, i utviklingen av en digital tjeneste. Samskapningen mellom disse fordret 

dermed både samarbeid på tvers i forvaltningen og mellom forvaltningen og eksterne aktører. 

Dersom den byråkratiske organisasjonsformen i det offentlige skaper barrierer for 

samskapning, kan den offentlige organisasjonsformen trolig også utgjøre en barriere for slike 

tjenestedesignprosjekter.  

Det er imidlertid ulike teoretiske perspektiver på hvorvidt byråkratiet utgjør en barriere for 

samskapning. Lesjø (2007) argumenterer for eksempel for at byråkrati og nyskaping, herunder 
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samskapning på tvers av faginndelte områder, ikke er av uforenlige størrelser. I følge han, kan 

blant annet stabile regler innenfor enkelte områder også frigjøre energi og oppmerksomhet mot 

nyskaping (Lesjø, 2007, s. 72-73). Slikt sett kan de byråkratiske trekkene ved offentlige 

organisasjoner heller tenkes å bidra til å styrke mulighetene for nyskapning. 

I forlengelse av dette er det interessant at vår analyse har identifisert at offentlige rammer, særlig 

etatsstyring og budsjettsystemet, kan være utfordrende for samordning mellom statlige etater. 

Offentlig etos, som et verdimessig fundament i byråkratiet, virker samtidig ikke å utgjøre en 

slik barriere, i lys av drøftelsen ovenfor. Det følger altså av at det offentlige fremdeles vil ha 

beslutningsmakten, selv om tjenesteutviklingen tar utgangspunkt i brukerbehovene. 

Som vist i teorien, er MRS, som eksisterende styringsprinsipp for etater i forvaltningen, ansett 

for å være et NPM-inspirert styringselement (Christensen & Lægreid, 2015, s. 160). Det vil 

kunne tilsi at MRS ikke er et byråkratisk prinsipp, men mer et politisk prinsipp. Kritikk av MRS 

tilsvarer dermed trolig ikke en kritikk av den byråkratiske organisasjonsformen. Analysen av 

vårt case har videre antydet at gode samarbeid kan skapes på tvers av departementsområder, 

ettersom de statlige etatene var underlagt ulike departementer10. Slik sett virker ikke 

«sektorprinsippet», eller i det minste faginndelingen i de statlige etatene, å stå i veien for et 

tverretatlig samarbeid. MRS kan til forskjell virke å skape utfordringer for et langsiktig 

tverretatlig samarbeid i et tjenestedesignprosjekt.  

Redegjørelsen over kan altså tale for at det ikke er byråkratiet som eventuelt står i veien for 

tverretatlig samordning i tjenestedesignprosjekter – men politiske instrukser, herunder 

økonomiregelverket og MRS. Lovverket antydes også å kunne være utfordrende for 

samordning, ettersom ulike fagområder er veiledet og styrt av egne spesifiserte lovverk. 

Samtidig er alminnelig lovverk vedtatt politisk av Stortinget og ikke umulig å endre (Smith, 

2001; Fliflet, 2013). Dersom lovverket utgjør en barriere for samordning og samskapning på 

tvers av forvaltnings - og styringsområder, kan det dermed trolig være en mulighet for å endre 

lovverket til å kunne bedre tilrettelegge for slik samordning og samskapning. 

                                                 
10

 Her kan det være verdt å være oppmerksomme på at Klima- og miljødepartementet og 

Samferdselsdepartementet, som nevnt i analysen, kan ha overlappende ansvarsområder. Dette kan ha vært 

utslagsgivende for at de ikke opplevde samarbeidsutfordringer på tvers av sektorer. Det kommer derfor ikke godt 

frem fra vårt case hvorvidt kritikken av sektorinndelingen er gjeldende. 
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Byråkratiet som organisasjonsform virker å være forenelig med samskapning. Dette er også 

hevdet av flere. Andreassen (2015) argumenter eksempelvis for at silotenkning utgjør en 

barriere for samarbeid og samordning, men at ministerstyret ikke er årsaken til denne 

silotenkningen (Andreassen, 2015). Ministerstyret er videre hevdet å henge sammen med 

sektorprinsippet i byråkratiet (Smith, 2015; Thengs, 2017). Dette taler for at det er den politiske 

tenkningen om faginndelte siloer, fremfor selve organiseringen, som kan skape utfordringer for 

samordning. 

«At fagministrene er ansvarlige overfor Stortinget for det som skjer på sitt 

departementsområde, er en god styringsform som tydeliggjør ansvar, men vi trenger å 

gjøre noe med vår strenge forståelse av den. Ministeransvaret er ikke til hinder for å ta 

tak i muligheter på tvers og løse gjenstridige problemer» (Andreassen, 2015, s. 8). 

I denne forbindelse hevdes det å være et behov for politiske og administrative ledere i både 

departementer og etater, som kan bidra til forvaltningssektorene «tenker utover seg selv». 

Løsninger «til det beste for innbyggere er ikke alltid det offentlige beslutningstakere er mest 

opptatt av – men det må endres». Det kan slik sett virke som at Andreassen (2015) også 

etterlyser en kulturell endring («måten vi gjør det på hos oss»), mot et fokus på samskapning 

og et eksternt utviklingsperspektiv.  

Kanskje er det slik sett et behov for å tenke nytt om den byråkratiske organisasjonsformen, eller 

på hva som egentlig kritiseres dersom det snakkes om det «trege» byråkratiet og «behov for en 

avbyråkratisering» i den offentlige debatten. Er det for eksempel byråkratiske elementer det er 

tale om, eller er det snakk om politiske elementer som er lagt på byråkratiet for å ivareta kontroll 

og styring – men som oppleves å være for detaljert? Selv om den byråkratiske 

organisasjonsformen er bygget på prinsipper om hierarkisk styring, faginndeling og 

rapporteringskrav, vil det i seg selv antagelig ikke begrunne at underordnede nivåer ikke skal 

samarbeide om felles problemer. Utfordringen kan heller ligge i hvilke politiske vedtatte 

parametere som de ulike aktørene måles på og rapporteres etter.  

En designorientert organisasjonskultur som ivaretar offentlige verdier, samtidig som den er 

åpen for å skape brukersentrerte og helhetlige tjenester, kan trolig utvikles i det offentlige 

byråkratiet. Dette kan også sees i lys av Røviks (1998) teoretiske forståelse av det moderne 

offentlige byråkratiet som en multistandardorganisasjon. En slik organisasjon har høy kapasitet 

til å håndtere mange og inkonsistente oppskrifter på samme tid (Røvik, 1998, s. 283). Lesjø 
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(2007) virker også å ha en slik forståelse av den byråkratiske organisasjonsformen. Byråkratiet 

oppgis å både skulle innfri kravene til forutsigbarhet, likebehandling og innbyggernes 

rettigheter, og samtidig være i dialog med innbyggere og brukere av offentlige tjenester. 

Byråkratiet skal også være nyskapende og hele tiden fornye seg, for å møte endrede behov fra 

flere ulike aktører (Lesjø, 2007, s. 74).  

Tjenestedesign i tverretatlige prosjekter, og det offentlige byråkratiet, kan slik sett være to 

forenlige størrelser. Tjenestedesign utvikler tjenester basert på brukerinvolvering og 

samskapning. Samtidig har forvaltningen den avgjørende beslutningsmyndigheten og kan 

dermed fremdeles håndtere offentlige, byråkratiske verdier (offentlig etos) i disse 

beslutningene. En faginndelt organisering står trolig heller ikke, i seg selv, i veien for 

samordning og samskapning mellom etater. Dette tilsier at byråkratiet ikke utgjør en barriere 

for tverretatlige tjenestedesignprosjekter. Utfordringen ligger trolig heller i hvilke politiske 

tankesett og økonomiske styringselementer som anvendes innenfor den offentlige byråkratiske 

organisasjonsformen. 
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6. Avsluttende oppsummering og konklusjon 

Denne masteroppgaven har hatt som formål å besvare følgende problemstilling: Hvordan kan 

tjenestedesign bli en effektiv tilnærming til utviklingsprosjekter i forvaltningen? Vi vil nå foreta 

en avsluttende oppsummering basert på vårt teoretiske rammeverk, besvarelsen av 

forskningsspørsmålene og videre diskusjon. Disse elementene danner grunnlaget for en 

avsluttende besvarelse av oppgavens overordnede problemstilling.  

Tjenestedesign kan i lys av teori og vår empiriske analyse forstås som en brukersentrert 

tilnærming, som involverer ulike aktører i utviklingen av offentlige tjenester. Tjenestedesign 

har vist seg å kunne være en formålseffektiv tilnærming, både for å nå mål om å kartlegge reelle 

brukerbehov og for å skape samordning mellom stat og kommune, eller mellom statlige etater. 

Samordning kan også tenkes å ha gode effekter for samarbeid og læring på et overordnet 

systemnivå i forvaltningen. Med et utenfra-og-inn perspektiv på tjenesteutvikling, kan 

tjenestedesign også ha et potensial for dypere læring, ved å stille nye spørsmål – ikke bare til 

hvordan tjenesteutviklingen skjer, men også hvorfor (hvilke behov som skal tas hensyn til). 

Samtidig er kartlegging av brukerbehov og samordning noe som kan gjøre tjenestedesign 

utfordrende som tilnærming i offentlige utviklingsprosjekter. 

Teorien har vist at det offentlige likhetsprinsippet kan skape utfordringer for brukersentrering 

av offentlige tjenester. Samtidig viser analysen at forvaltningen fremdeles vil kunne håndtere 

slike motstridende dilemmaer, selv om de tar i bruk tjenestedesign i utviklingsprosjekter. Slik 

sett kan kartlegging av reelle brukerbehov trolig heller bidra til at det offentlige fatter 

beslutninger ut fra et mer reelt beslutningsgrunnlag. 

Det virker også å være et ønske blant informantene om å finne ut av brukernes reelle behov. 

Måten brukere involveres på i tjenestedesign, hvor tjenesteutviklingen tar utgangspunkt i deres 

behov, virker imidlertid å skille seg fra tradisjonelle tankesett og «måten vi gjør ting på», som 

er en del av den offentlige organisasjonskulturen. Disse etablerte sannhetene kan se ut til å være 

utfordrende å endre. Slik sett er det de tradisjonelle tankesettene, og ikke kartleggingen av 

brukerbehovene, som virker å utgjøre en barriere for effektivt bruk av tjenestedesign i 

utviklingsprosjekter i forvaltningen.  

Når det gjelder samordning, har offentlige rammer, særlig de økonomiske, virket å kunne være 

utfordrende. Som sett i vårt casestudium, kan adskilte budsjetter skape utfordringer for 
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tverretatlig samordning og samarbeid – utover det konkrete og eksternt finansierte 

Luftkvalitetsdataprosjektet. Det er en tydelig vilje til å samarbeide på operativt prosjektnivå i 

de statlige etatene, men strategisk nivå virker å være forsiktige med å investere i slike prosjekter 

dersom andre budsjetter oppnår gevinsten. Dette kan antagelig kobles opp mot budsjettsystemet 

og kritikk av MRS i litteraturen. Denne kritikken går ut på at et høyt detaljnivå i MRS kan skape 

utfordringer for samordning og samskapningsprosesser på tvers av etater eller budsjettområder. 

Slik sett kan vårt case virke å støtte opp om denne teorien.  

Oppgaven har argumenter for at en utbredelse av designtenkning er forut for en eventuell 

justering av offentlige rammer. For å skape en utbredelse av designtenkning i forvaltningen, 

har vi imidlertid foreslått at en strategisk forankring av tverretatlige tjenestedesignprosjekter 

kan være betydningsfullt. Involvering av strategisk nivå i etatene kan tenkes å ha betydning for 

at dette nivået skal se den potensielle verdien av tjenestedesign i tverretatlige 

utviklingsprosjekter og ønske å foreta investeringer i slike, selv om de går på tvers av 

budsjettlinjer. Strategisk forankring kan også tenkes som viktig for å endre «måten vi gjør ting 

på hos oss», mot mer eksplorative utviklingsprosesser. Enkelte hevder at det kan være behov 

for at slike tradisjonelle holdninger «avlæres» eller dempes, for at designtenkning skal kunne 

utbres i forvaltningen. 

Vi avsluttet oppgaven med en diskusjon om byråkratiet og dens forenlighet med 

tjenestedesigntilnærmingen. Det er i litteraturen hevdet at den byråkratiske 

organisasjonsformen og sektorprinsippet kan skape utfordringer for samordning. Ut fra en 

analyse av våre informantintervjuer, har vi imidlertid argumentert for at faginndelingen i 

byråkratiet ikke i seg selv virker hemmende for samordning og samarbeid på tvers i 

forvaltningen.  Det virker i hovedsak å være de offentlige rammene og deler av den offentlige 

kulturen som kan utgjøre hovedbarrierer for integrasjon og samarbeid på tvers. Disse aspektene 

kan betegnes som politiske, og bør sannsynligvis holdes adskilt fra den byråkratiske 

organisasjonsformen. Byråkratiet vil fremdeles kunne hevdes å være en formålseffektiv 

organisasjonsform, i utøvelsen av beslutninger fattet på overordnet hierarkisk nivå. Spørsmålet 

kan trolig heller være hvorvidt, og eventuelt i hvilken grad, disse beslutningene støtter opp om 

tjenestedesign som en «effektiv» tilnærming til offentlige utviklingsprosjekter. 

Svaret på problemstillingen, hvordan kan tjenestedesign bli en effektiv tilnærming til 

utviklingsprosjekter i forvaltningen, består slikt sett av tre deler. De ulike delene kan betegnes 

som nivåer som forutsetter hverandre.  
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Tjenestedesign kan bli en effektiv tilnærming til utviklingsprosjekter i forvaltningen, ved at 1) 

prosjektene forankres i overordnet strategi, som kan bidra til å skape en designorientert 

organisasjonskultur. Det kan være viktig for at 2) designtenkning kan spres og forankres i 

forvaltningen, slik at 3) det (eventuelt) kan foretas endringer eller justeringer av overordnede 

rammer, som kan skape utfordringer for samordning og samarbeid mellom prosjektaktører. 

Samtidig ønsker vi å tydeliggjøre at denne tredelingen er en analytisk forenkling basert på et 

eksplorativt casestudium og overordnede drøftelser. Det vil trolig være behov for flere og mer 

dyptgående undersøkelser, for å trekke tydeligere slutninger omkring problemstillingen. Vår 

oppgave kan likevel danne et godt utgangspunkt for senere studier av fenomenet 

tjenestedesign i relasjon til utviklingsprosjekter i forvaltningen. 
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6.1 Refleksjoner rundt videre forskning 

Basert på våre mange litteratursøk i forbindelse med masteroppgaven, viser det seg foreløpig å 

være lite forskning som er spesifikt innrettet mot bruk av tjenestedesign i norsk 

forvaltningskontekst. Ettersom offentlig forvaltning kan ha særtrekk med betydning for 

tjenestedesign, mener vi det er hensiktsmessig med flere studier som undersøker forholdet 

mellom designtenkning og tjenestedesign og særtrekk i offentlig forvaltning. Dette kan særlig 

være viktig dersom forvaltningen skal ta i bruk tjenestedesign i større grad, slik politiske 

myndigheter har gitt et ønske om (Sanner, 2017). 

  

Denne masteroppgaven kan være et bidrag til å belyse hvordan tjenestedesign oppfattes av 

aktører i forvaltningen. Den kan også være et bidrag til å belyse potensielle muligheter og 

utfordringer som kan være knyttet til bruk av tjenestedesign, som inngår i et tverretatlig 

utviklingsprosjekt hvor kommuner er brukere. Ettersom det har vært lite forsket på dette 

tidligere, så vi det som nødvendig å gjennomføre eksplorativt studium. Det har gitt oss masse 

innsikt og kunnskap, samtidig har det også resultert i relativt overordnede funn og diskusjoner 

rundt disse. For senere studier vil det være interessant å gå nærmere inn på funn og argumenter 

som er skissert i denne oppgaven. Dette kan gi en dypere innsikt i hvilken verdi tjenestedesign 

kan gi for offentlig tjenesteutvikling, og eventuelt hvordan dette kan dras frem og utnyttes. 

  

Vi har i diskusjonskapittelet pekt på ulike aspekter som det kan være interessant å undersøke 

nærmere i senere studier. Blant annet kan det være interessant å se på hvordan designtenkning 

er utbredt i forvaltningen, og her kunne det vært interessant å sammenlikne ulike 

forvaltningsområder. Det kan videre være interessant å se på hvordan tradisjonelle tankesett og 

graden av detaljstyring virker inn på designtenkning og tjenestedesign i forvaltningen. I tillegg 

mener vi det kan være interessant å studere behov for en forankring av designtenkning, og 

eventuelt hvilket forvaltningsnivå denne forankringen bør forekomme, for at designtenkningen 

skal kunne spres på tvers av nivåer og fagområder i forvaltningen. 

 

Etterhvert som det genereres mer kunnskap og forskning på feltet, kan dette også gi bedre 

muligheter til utforming av kvantitative undersøkelser. Det kan være svært nyttig, blant annet 

for å få en bredere oversikt over utbredelsen av designtenking og bruk av tjenestedesign i 

forvaltningen. Det kan for eksempel også være nyttig å foreta sammenlikninger av ulike 

forvaltningsområder og -nivåer. 
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Vedlegg 1: Forespørsel om deltakelse i masteroppgave  
 

Bakgrunn og formål 

Vi er to studenter fra masterprogrammet «Organisasjon, Ledelse og Arbeid («OLA») ved 

Universitetet i Oslo, som skriver masteroppgaven vår for Direktoratet for forvaltning og IKT 

(«Difi»). Veileder for oppgaven er Lars Klemsdal, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi 

og samfunnsgeografi, UiO.  

Det hevdes at det er behov for samordning på tvers av sektorer og styringsnivåer, for at offentlig 

forvaltning skal klare å levere brukerorienterte og helhetlige tjenester. I den forbindelse foreslås 

tjenestedesign som en hensiktsmessig metode. Tjenestedesign er en brukersentrert og helhetlig 

tilnærming til tjenesteutvikling, hvor bruker og andre relevante aktører blir inkludert i hele 

designprosessen. Denne masteroppgaven undersøker bruk av tjenestedesign i offentlig 

forvaltning. 

Difi utarbeidet i 2016 «Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign» for å støtte 

prosjekter som ønsket å ta i bruk innovative og brukerorienterte metoder, herunder 

tjenestedesign. De ulike prosjektene som deltok i ordningen ble ferdigstilt i 2017 og Difi 

etterlyste kunnskap om hvordan tjenestedesignprosessene hadde fungert. De utlyste derfor et 

masterstipend til studenter som ønsket å skrive masteroppgave med utgangspunkt i et av 

prosjektene som deltok i Stimuleringsordningen. Dette fant vi svært interessant og søkte på 

stipendet med stor motivasjon.  

Vår søknaden ble innvilget og vår masteroppgave tar utgangspunkt i prosjektet «Bedre 

luftkvalitetsdata til innbyggere og forvaltning». Prosjektet involverer både leverandører av 

tjenestedesign, ansatte i stat, samt sluttbrukere som i dette tilfellet er kommuner og innbyggere. 

Prosjektet opererer således med to brukerreiser, en innbygger – og kommunereise, hvor vi har 

valgt å avgrense oppgaven til å omhandle kommunereisen. På bakgrunn av dette ønsker vi å 

intervjue ansatte i stat og kommune, samt prosjektleverandørene med kompetanse innen 

tjenestedesign, gevinstrealisering og endringsledelse. Vi ønsker også å intervjue en ytterligere 

tjenestedesignekspert. 

Med utgangspunkt i «Luftkvalitetsdataprosjektet», skal vi undersøke hvordan tjenestedesign 

kan bli en effektiv tilnærming i offentlige utviklingsprosjekter.  

Hovedtemaer for intervjuene 

 Erfaringer knyttet til bruk av tjenestedesign i Luftkvalitetsdataprosjektet 

 Eventuelle forskjeller mellom tjenestedesign og andre utviklingstilnærminger  

 Utfordringer og muligheter ved bruk av tilnærmingen i offentlig kontekst 
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 Erfaring og tanker rundt samarbeid og samordning på tvers  

 Prosjektrammer 

 

 

Hva innebærer deltakelse i studien for deg som informant? 

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun prosjektgruppens 

medlemmer, samt veileder, som vil ha tilgang til opplysninger fra intervjuene. Data fra 

intervjuene vil tas opp på bånd. Etter transkribering vil denne informasjonen slettes. Dataene 

vil lagres i en ekstern harddisk som låses med brukernavn og passord. Når dataene er ferdig 

behandlet vil alle dataene slettes. 

I forkant av intervjuer vil du få tilsendt en oversikt over sentrale tema for intervjuene. Det 

anbefales å gå igjennom denne i forkant for å danne deg et overblikk av hva som vil 

gjennomgås. Intervjuet vil vare i ca én klokketime. 

Prosjektet skal etter planen avsluttes den 25.06.2018, som er innleveringsdato for oppgaven. 

Resultater av prosjektet vil videre fremlegges ved full anonymitet for informanter. Tidspunktet 

for anonymiseringen vil imidlertid være fra transkribering av datamateriell, og vi vil behandle 

informanter som anonyme kilder underveis i analyseprosessen. 

Etiske retningslinjer og kravet til samtykke 

Prosjektet følger etiske retningslinjer fra Norsk Senter for Forskningsdata (NSD), herunder 

også kravet til samtykke. Det opereres med full frivillighet. Dette innebærer at ditt samtykke 

når som helst kan trekkes tilbake uten videre grunn. Dersom du skulle ønske å trekke seg, vil 

alle opplysninger om deg bli anonymisert og slettet.  

Dersom du som informant ønsker en underskrevet taushetserklæring fra prosjektgruppen, vil vi 

ta med oss en dette på intervjudagen.  

Vi ber dem vennligst om å fylle ut og underskrive dette skjemaet. Det kan scannes og sendes 

til oss på e-post, eller tas med på intervjudagen. 

 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, sted og dato) 
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Vedlegg 2: Godkjennelse fra NSD 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 

 
Bakgrunnsinformasjon  

Kan du fortelle om deg og din faglige bakgrunn? 

Hva er din og organisasjonens rolle inn i prosjektet? 

Har andre fra denne organisasjonen deltatt?  

- Hvorfor nettopp dere? 

- Har som metode vært en ønsket metode hos dere, 

tidligere? Hvorfor/hvorfor ikke 

 

Er det noe du er særlig stolt over å ha bidratt med inn i 

dette prosjektet? 

 

Tjenestedesign 

Hvilken erfaring har dere med tjenestedesign som metode?  

- Hva mener du er særegent med denne metoden? 

 

Hvilke utviklingsmetoder anser du som tradisjonelle hos 

dere? 

- På hvilken måte skiller denne tradisjonelle metoden 

seg fra tjenestedesign? 

- Fordeler/ulemper med den tradisjonelle måten?  

- Hvordan stiller tjenestedesign seg til disse? 

 

 

Ser du for deg noen gevinster med å anvende 

tjenestedesign på klimaområdet? 

- Hvorfor 

- Hva med andre tjenesteområder i det offentlige?  

Hva mener du at skal til for å nå disse gevinstene? 

 

Hvordan opplever du rådene som leverandørene av 

luftkvalitetsdataprosjektet har gitt i sin sluttrapport?  

- Forståelige? 

- Relevante/hensiktsmessige? 

- Rasjonelle/oppnåelige? 

 

 

Hva tenker du at er viktig for at metoden skal kunne tas i 

bruk, nå som prosjektet er ferdig? 

- Videreføring? 

- Eventuelle utfordringer?  
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Samarbeid på tvers av fag 

Hvilke erfaringer har dere med å arbeide med prosjekter på 

tvers av etater/fagområder? 

- Hvordan opplever du samarbeidet med andre 

etater/kommuner/fagområder?  

- Hva skal til for å få til et godt samarbeid? 

- Hva opplever du at er vanskelig med samarbeid på 

tvers? 

 

Samarbeidet mellom leverandørene 

Hvordan opplever du at samarbeidet i prosjektet har vært? 

- Kunde – leverandør 

- Leverandører seg i mellom 

 

Hvilke fordeler ser du av at det er såpass mange ulike 

aktører i prosjektet? 

 

Opplever du noen utfordringer knyttet til en slik type 

samarbeidsorientering? 

- Hva opplever du at har vært mest utfordrende i 

prosessen? 

  

 

Offentlige forvaltning og prosjekter  

 

- Kan det være trekk ved offentlig forvaltning som 

gjør tjenestedesignprosjekter spesielt 

muliggjørende/hemmende? 

- Viktige suksesskriterier for utviklingsprosjekter? 

 

Stimuleringsordningen: 

- Hva vil du trekke fram som mest positivt med 

ordningen? 

- Kunne ordningen vært utformet eller forvaltet 

annerledes for å høste gevinster? 

 

 

Hva er det viktigste som vi bør ha med oss fra dette intervjuet? 

 


