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En stadig mer kompleks verden…
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…hvor alt skal bygges med god standard
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…og fungere sammen.
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Brukergrensesnitt
(Human – Computer – Interaction)



Vi trenger en beskrivelse!
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Ett lite bileksempel

• Jeg vil ha en blå bil…

• Hvordan sikre riktig innkjøp?

• Egenskaper - Brukeropplevelse – Pris – Nytte – «Value for money»?



Bestillerkompetanse!
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Bestillerkompetanse

Brukers egenskaper og behov

Strategisk digital
kompetanseMedarbeiderdrevet innovasjon,

beskrivelse og fagkompetanse



Brukers egenskaper og behov
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• Hvilke behov skal løses – og for hvem?
• En bestiller har ikke alltid fagkompetanse på det aktuelle området.
• Ett menneske tolker utfordringer man møter basert på egen erfaring.

• Bestilleren må utfordre egne fortolkninger basert på dialog med bruker og 
fagkompetanse.

• Bestiller må sikre seg innsikt i det reelle behovet organisasjonen har.

• I sikkerhetssammenheng er det ofte fokusert på forskriftenes minimumskrav.
• Dette forteller ikke hele historien.
• Ett helhetlig kvalitetsfokus er ofte undervurdert – hvor viktig er ikke det?

• Omdømme, synnergier, personalpolitikk, arbeidsmiljø, inntjening, osv.



Medarbeiderdrevet innovasjon, beskrivelse og 
fagkompetanse
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• Bestiller må samhandle gjennom hele prosessen.
• Egen organisasjon med riktige brukere må være sentrale.
• Fagkompetanse er viktig for å sikre at beskrivelsen faktisk er dekkende for det 

reelle behovet organisasjonen har.
• Innovasjon vil ofte være kritisk og må derfor involvere brukere og fagkompetanse 

på like vilkår



Strategisk digital kompetanse
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• Man må forstå hvordan digitale løsninger fungerer.
• Knapper og spaker vs symboler på skjerm
• Behov vs muligheter – hva er realistisk?

• Rammeverk for digitale løsninger
• Hva finnes på markedet?
• Hva kan egen organisasjon takle?

• Utviklingsprosess / Innovasjon
• Hva finnes på markedet?
• Hva kan egen organisasjon takle?



Litt om innovasjon
(I betydning av noe nytt som er både nyttig og kan nyttiggjøres)
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• Innovasjon er i utgangspunktet komplisert – det man ønsker å gjøre har ikke 
blitt gjort før.

• Innovasjonsprosesser har MANGE fallgruver. 



Noen eksempler
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• Manglende kunnskap.

• Bestiller forstår ikke at det 
er manglende kunnskap.

• Mangel på dialog med 
fagkompetanse.



Eksempler
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• «Veiledere» – ofte helt på tvers av Norske Standarder

• Bestiller forstår ikke bruken og bruker.

Trondheim Brannvesen

Bergen Brannvesen

Bergen kommune eiendom

Oslo Brannvesen



Til slutt – en liten praktisk sak…
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Med ulik kompetanse og erfaring mellom mennesker.

Hvor mange måter kan det misforstås, hvis du 
sier til en annen person at du skal dra på ett cruise?

Takk for oppmerksomheten!
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