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Litt om innsiktsarbeid



Hovedpoenget med innsiktsarbeid

§ Se situasjonen fra en annen 

persons perspektiv, ikke kun 

deres eget.

§ Ikke anta at dere vet hva 

brukere, pårørende og 

ansatte tror og mener.



Forstå brukeren

§ For å skape 
innovative produkter og 
tjenester må du forstå brukeren 
og bry deg om deres liv.



Lytt og observer

§Øv deg på å bli god på å lytte
§Observer
§ Tenk gjennom det du ser og 

hører

Photo by Cristina Gottardi on Unsplash

https://unsplash.com/@cristina_gottardi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/listen?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Statistikk og tall
Spørreundersøkelser
1000 mennesker
Forstå hva
Anta behov
Ta utgangspunkt i det man vet

Intervju og observasjon
Snakke med mennesker
Forstå hvorfor og hvordan
Avdekke faktiske behov
Belyse nye områder
Vær til stede, fysisk og mentalt

Samskaping
Utvikle tjenesten sammen 
med alle berørte parter 

Rasjonelt

Emosjonelt

Ulike nivåer av innsikt



Gir empati:
§ Det å bruke tid sammen med mennesker vi trenger å forstå, gjør at vi kan 

sette oss inn i deres situasjon. Det gir dere en god intuisjon om en løsning 

vil fungere for den det gjelder. 

Gir inspirasjon:

§ Innsiktsarbeid avdekker viktig informasjon som blir til inspirasjon for 

idémyldring. 

Dette danner grunnlaget for å kunne skape gode og meningsfulle 

tjenester som skaper verdi i folks liv.

Bygger kunnskap:

§ Over tid bygger teamet opp verdifull og virkelighetsdrevet kunnskap 

om innbyggerne som også kan brukes i andre prosjekter.

Les mer om innsikt her: https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/alle-verktoy/intervju-og-observasjon/



Mental i tet  i  innsiktsfasen
Beginner ’s mindset

§ Snakk med folk.

§ Ikke døm.

§ Observere og engasjer.

§ Spørsmål om alt.

§ Vær virkelig nysgjerrig.

§ Utfordre egne fordommer og holdning.

§ Finn mønstre.

§ Se etter interessante tråder og temaer 
som dukker opp på tvers.



Øvelse



Øvelse: lytte 

o Gå sammen to og to, A og B.

o A forteller om seg selv i 2 minutter mens B lytter. B kan komme med 
oppfølgingsspørsmål

o B gjentar så mye hen kan av det A har fortalt, A lytter (2 min)

o Gjenta med omvendte roller

12 min

To og to



Intervju – litt beste praksis



Innsiktsintervjuer - suksess

§ God forberedelse – hva er viktig for oss å forstå bedre?
§ Refleksjon rundt egen rolle 

og egne bias både faglige og personlige (forforståelser)
§ Øve på å stille gode spørsmål
§ Lytte, lytte, lytte!



Noen måter å spørre på

§ Har du noen gang opplevd ……………?
§ Kan du fortelle meg historien om ...
§ Og hva skjedde videre?
§ Hvordan gjorde du det?
§ Hva likte du/ mislikte du med det?
§ Hvis du hadde en tryllestav  hvordan ville det vært da? 



Fallgruver

§ Bias (forforståelser) - du ser etter det du forventer å finne.
§ Ønske om å få bekreftet en hypotese eller noe du tror er viktig.
Viktig: dette kan forsterkes ved bruk av maler for å ta notater.



Utfordre deg selv

§ Se etter det som ikke blir sagt
§ Reflekter over egen rolle, fag og posisjon 
§ Vær bevisst egne forventinger og holdning



Se alle oppsummeringene i 
sammeneheng – finns det mønster 
eller tema som går igjen?

Under samtalene:
Notere underveis i samtalen.

Skrive en oppsummering 
umiddelbart etter samtalen. 
Hva gjorde mest inntrykk?

1 2 3

Dokumentasjon



1. Løst prat

Uformell prat. Intervjuer 
presenterer seg. 
Respondenten gir sine 
personalia.

Litt om prosjektet.

2. Informasjon

Litt om temaet for samtalen 
(bakgrunn, formål)

Forklar hva intervjuet skal 
brukes til og forklar 
taushetsplikt og anonymitet

Bakgrunnen for at vi ønsker å 
snakke med deg i dag er at ...

Informasjonen du gir oss vil bli 
behandlet anonymt, og vil kun 
være tilgjengelig for 
prosjektgruppen og andre 
betrodde i arbeidet.

Spør om noe er uklart og om 
respondenten har noen 
spørsmål

Be om skriftlig samtykke til å 
gjennomføre intervjuet 
dersom dette ikke allerede er 
gjort (eget skriv).

3. Overgangsspørsmål:

Hva slags erfaringer har du 
med…(temaet)? Det er ofte 
hensiktsmessig å ta 
utgangspunkt i deltakernes 
erfaring med det temaet som 
skal diskuteres.

4. Nøkkelspørsmål

Her går du inn på de tingene 
som er viktigst for deg å få 
rede på. Still gjerne 
spørsmålene litt åpent. 

Kan du fortelle litt om sist ...

Hvordan opplever du ...

Hva er viktig for deg når du ...

Hvis du kunne velge fritt, 
hvordan ville ... vært?

5. Oppsummering

Oppsummere funn.

Har jeg forstått deg riktig hvis 
jeg sier ...?

Er det noe du vil legge til? 

Har du noen råd til det videre 
prosjektarbeidet?

Skisse ti l  intervjuguide



§ Kan du fortelle litt mer rundt dette?
§ Hvordan opplevde du det? Hva følte du da?
§ Hva var positivt? Hva var negativt?
§ Hva var viktig for deg i den situasjonen?

Eksempler på oppfølgingsspørsmål



Pause 5 min



Øvelser



Velge tema
Lage intervjuguide

Gjennomføre intervju Oppsummere
Affinitetsdiagram

Funnark

Treningsøvelser 



Øvelse: lage spørsmål til intervjuguide

Tema: Hvordan skal fremtidens Narvik være?
1. Bruk 5 minutter til å skrive ned spørsmål du vil stille til innbyggerne 

i Narvik om temaet. 
2. Så skal vi sammenfatte spørsmålene sammen (10 min)

15 min

5 min alene
+ 10 min 
sammen



Øvelse: gjennomføre intervju

o Tema: Hvordan skal fremtidens Narvik være?
o Bring temaet vi jobber med på bane og prøv å få den andre til å 

komme med sine tanker om det.
o Gå åpent ut og lytt til det den andre har og si og prøv å forstå saken 

fra denne synsvinkelen
o Ta utgangspunkt i intervjuguiden vi har lagd, men legg gjerne til 

egne spørsmål. 

15 min

To og to



Affinitetsdiagram



Digitale affinity maps - https://miro.com/signup/

https://miro.com/signup/


Se etter mønstre og sammenhenger



Funnark

VIKTIG Å TA MED VIDERE

Behov:

Tema:

Behov:



Generelle notater:

FØR
Før tjenesten blir tatt i bruk.

Hendelser som omhandler selve kjernen av det tjenesten 
leverer.

ETTER
Bruk av tjenesten endres eller avsluttes.

Hendelser som omhandler å leve med tjenesten over tid 
til den eventuelt avsluttes. 

Hendelser som omhandler når behov oppstår og det å 
komme i gang med tjenesten.

UNDER
Mens tjenesten er i bruk.



§ Hva er erfaringene?
§ Hva var lett?
§ Hva var vanskelig?
§ Hva tar vi med oss videre?

§ Fikk vi med oss noe verdifull innsikt?

Plenum: refleksjon



§ Prioritere pasientgrupper for intervju
§ Sette opp intervjuplan. Rekruttere til samtaler 
§ Forberede intervjuguide og teste den ut 
• Pilot-samtaler kan være en god måte å teste ut

§ Iverksette plan og gjennomføre! 

Oppfølging 


