
 

 

 

 

Master’s thesis 

 

Multi-stakeholder collaboration in 

Urban Living Labs 

 

A multiple case study on how and why stakeholders, with 

emphasis on citizens, collaborate to co-create sustainable 

mobility solutions for the cities of the future 

 

 

 

 

 

MSc in Strategy, Organization and Leadership (SOL) 

Oda Furnes Svenungsen (124160) 

Supervisor: Karl-Heinz Pogner 

 

Date of submission: 15.06.2020 

Number of characters / pages: 181738 / 80 



 

Abstract 

Urbanization is spreading at a rapid pace, putting cities under heavy pressure with environmental 

issues such as global warming resulting from CO2 emission. A sense of urgency to find solutions 

is consequently widespread, and society at large is striving to find suitable and inventive ways to 

adapt. As a result, Urban Living Labs (ULLs) have emerged. By comparing three different ULLs 

in Norway, this thesis aims to see how different actors, consisting of political, private, academic, 

and public stakeholders, work together to create sustainable mobility solutions. Through the use of 

an analytical framework consisting of the Quintuple Helix Model, four values of co-creation, and 

four roles of citizens, this thesis hence seeks to explore why and how the stakeholders collaborate, 

and what role the citizens are perceived to have in such collaboration. 

 

The research suggests that the reason why stakeholders collaborate is mainly to achieve social 

innovation by challenging existing social frameworks. This overarching goal can further be backed 

up by an underlying focus on product innovation and how this can enhance efficient and sustainable 

outcomes. How the collaboration take form is characterized by the creation of a sharing culture, 

which focuses on bringing out the best of each other through building on each stakeholders’ 

strength and expertise. The responsible stakeholder for connecting citizens seems, however, to be 

unclear, mostly varying between political and private stakeholders. It is further emphasized that 

the lack of experience with citizen involvement hinders the ULLs` potential of collaborating with 

the citizens. Consequently, a cultural shift appreciating collaboration with multiple stakeholders, 

i.e. multi-stakeholder collaboration, is required. Additional factors influencing the collaboration 

potential of enhancing knowledge creation are public budgets, laws, and time. The role of the 

citizens in the collaboration appears to range from being testers of products to being active 

contributors to the development process, where the latter is most common. It is ultimately argued 

that ULLs are currently being shaped by elements from both New Public Management and New 

Public Governance, forming the motivations, structures, and roles of the collaboration. As a result, 

hereof ULLs are seen to work as initiatives that facilitate a collaborative approach towards urban 

governance.  

 

Keywords: Co-creation, Mobility, Multi-stakeholder collaboration, Public innovation, Roles of 

citizens, The Quintuple Helix Model, Urban Living Lab 
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Chapter 1 Introduction 

1.1 Background 

In today's urbanization and accelerating climate changes, cities are facing increasing urban 

complexity and growing societal challenges (Chronéer et al., 2019; Evans & Karvonen, 2011). 

With issues such as environmental pollution, long commuting times, and congestion, the European 

Commission has outlined transportation and mobility as being among the main areas of concern 

(Alberti et al., 2019). With having demographic and societal factors continually changing in the 

form of technological developments constrained by organizational and legal conditions, this leads 

to comprehensive challenges pressuring the transport sector (Kamargianni et al., 2015). Ultimately, 

cities encounter the challenge of finding mobility and transportation solutions that are sustainable, 

scalable, secure, and inclusive for the citizens (European Environment Agency [EEA], 2019). This 

leaves the cities with new obstacles, demanding a holistic and systematic approach, working 

towards making cities more livable and sustainable in the future (Alberti et al., 2019; Jørgensen et 

al., 2019).  

 

With the increasing amount of people that are moving to urban areas, cities are, however, also 

becoming prime platforms for knowledge generation and value creation (Baccarne et al., 2014). 

Cities are therefore seen as hubs of creativity, innovation, and learning. Further, by engaging 

citizens, businesses, academia, and local governments, cities are also perceived to provide good 

conditions for enabling experimentation and learning to innovate, and co-creating knowledge 

(EEA, 2019). As a result, there is a growing trend in making cities into innovation vehicles for 

urban planning processes (Scholl & Kemp, 2016), where city centers and neighborhoods are 

exemplary platforms for understanding the needs of citizens (Juujärvi & Pesso, 2013). This 

additionally opens up for citizens and urban policymakers experimenting with collaborative ways 

of tackling wicked urban issues (Puerari et al., 2018), resulting in citizens getting the opportunity 

to influence and shape their urban environments (Foth, 2009). However, to create and raise 

sustainable innovations in urban areas, the need for new pathways to urban development and 

collaboration models is growing (Evans & Karvonen, 2011). As a result, the concept of the ULL 

has emerged (Chronéer et al., 2019; EEA, 2019; Voytenko et al., 2016). 
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1.2 Problem definition 

Citizens' role in urban development processes is considered a key factor for achieving sustainable 

and socially acceptable solutions. However, previous research has shown that it is often the leading 

stakeholder in the given ULL that determines the role of the citizens, depending on what value they 

want to achieve with the ULL (Leminen et al., 2015; Menny et al., 2018). Nonetheless, by stating 

that the leading stakeholder provides the overarching purpose of the collaboration, and hence also 

the role of the citizens, previous research is ignoring the fact that the intentions of other 

participating stakeholders may be diverse. As the collaboration goes towards a more horizontal 

structure, the transparency of who is the leading stakeholder may no longer that clear. Having 

varying views on the overall aim of the ULL can consequently be implied to create different views 

on citizens' role in the collaborations and what value citizens eventually are perceived to 

provide. Thus, further investigation is required on how the citizens’ roles take form in a 

collaboration consisting of multiple stakeholders, i.e. multi-stakeholder collaboration, where the 

participating stakeholders may have different intentions with their participation.  

1.3 Purpose and research question 

This thesis aims to gain insight into how three Norwegian ULLs with their underlying pilot 

projects, referred to as pilots, collaborate to create mobility solutions for the increased urbanization 

and emission of greenhouse gases. The three ULL pilots will be compared to see how different 

stakeholders, through multi-stakeholder collaboration with an emphasis on citizen involvement, 

work together to co-create mobility solutions. In doing so, this thesis seeks to explore why and how 

the stakeholders collaborate, and what role the citizens are perceived to have in the collaboration. 

This leads to the following research question:  

Why and how do stakeholders in Urban Living Labs collaborate to co-create 

mobility solutions and what role are the citizens perceived to have in such 

collaborations? 
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1.4 Structure of the thesis  

1 Introduction. The background and problem definition including the overall research question 

forms the starting point of this thesis and outlines the framework of the thesis. 

 

2 Methodology. The philosophy of science will be presented, along with the research design of the 

thesis. Data collection and an overview of how the analysis is conducted will then be explained. 

The section is rounded off with methodological limitations and concerns. 

 

3 Literature review. To answer the research question, this thesis will, through a literature review, 

examine previous academic work related to ULLs, co-creation in the public sector, and citizens’ 

roles in multi-stakeholder collaborations. 

 

4 Theoretical concepts. Three theoretical concepts related to co-creation, knowledge sharing, and 

the roles of citizens, will further be presented. This will eventually form the analytical framework 

used in the analysis.  

 

5 Analysis. The analysis will be divided into four parts: Case description (Sec. 5.1), analysis of 

ULLs and their underlying pilots (Sec. 5.2), analysis of the stakeholder groups, referred to as 

subsystems, and their underlying stakeholders (Sec. 5.3), and lastly overall findings (Sec. 5.4). 

 

6 Discussion. To gain a broader understanding of the overall findings, these will additionally be 

reflected upon in the discussion. 

 

7 Conclusion. The findings will eventually be integrated into a conclusion answering the research 

question. 

 

8 Future work. Finally, suggestions on implications for businesses in practice and future research 

are presented. 
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Chapter 2 Methodology 

This section will be initiated with a philosophy of science followed by a more comprehensive 

description of the research design. Further, it will be explained how the development of the case 

studies has taken form. The mapping of ULLs and the method for data collection and data analysis 

will then be clarified. Finally, the section will be rounded off with methodological limitations and 

considerations.  

2.1 Philosophy of Science 

Given the intention to better understand the social phenomenon of a ULL, a hermeneutic approach 

with a focus on Heideggerian philosophy has been chosen. In hermeneutics, the ontological study 

of being is built around the ongoing, shared, and communicated interpretations and understandings 

that are based on past experiences and perceptions (Dahlstrom, 2010). To gain an understanding of 

the human’s existential being, one hence need to do this through interpretation (Zahavi et al., 2003). 

A central concept in hermeneutics, explaining this relationship, is called the hermeneutic circle 

(Prasad, 2002). According to Hans-Georg Gadamer and his modified version of the concept, it 

represents a way of understanding a social phenomenon, which portrays a constant interplay 

between the object and the interpreter’s understandings and perspectives, where both aspects 

complement each other and take form as a spiraled cycle. As a result, when these perspectives get 

combined, one can gain a more open perception and a deeper understanding of the phenomenon 

(Gadamer, 2004). Although these merging perspectives will never be final, the goal is to go from 

perception to prejudice, and ultimately to pure understanding (O’Shaughnessy, 2011). How these 

understandings are interpreted consequently affects the construction of the phenomenon. As every 

interpretation of reality is based on our underlying prejudice and individual understandings, one 

cannot separate our understandings from the phenomenon we are investigating (Dahlager & 

Fredslund, 2012; Gadamer, 2013). This thesis, therefore, sees the empirical findings as something 

that is created in the interplay between the stakeholders who are the objects of study and the 

searcher as a subjective interpreter.  

2.2 Research Design 

To examine how stakeholders perceive and understand the social phenomenon of a ULL, the 

research was conducted using abductive reasoning. By using an abductive approach, the researcher 
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can as an interpreter progressively go back and forth between the object of study and existing 

theory, and thereby shift between an inductive and deductive approach of study (Reichertz, 2014). 

By using an inductive approach, this study focused on finding emerging patterns in the empirical 

material. When the patterns were identified, the researcher could, through a deductive approach, 

be guided with existing theoretical frameworks and knowledge to better understand and interpret 

the appearing findings (Timmermans & Tavory, 2012). This additionally opened up for new 

insights for the researcher, and these could again be compared to the empirical work. An abductive 

approach could hence create an opportunity to shift between the observation and theory, gaining a 

new perspective of the phenomenon (Lorino, 2018). Suited for gaining an understanding of the 

object of study and its context, this thesis used qualitative research methods (Maxwell, 2005). 

2.2.1 Case studies 

The research was built on Robert Stakes' view on qualitative case studies, for which an instrumental 

case study was conducted (Stake, 2003). Aiming at providing insight into an overall phenomenon, 

a set of studies centered around similar characteristics were chosen to better understand the social 

phenomenon of the ULL and citizens' role in it. A comparable design using multiple case studies 

were used, allowing a look at the cases’ similarities and differences (Bryman, 2016). 

2.2.2 Mapping Urban Living Labs  

To identify relevant cases of ULLs with a mobility focus, mapping of existing ULLs focusing on 

mobility, logistics, and transportation in Norway was done. For sampling an overview of the labs, 

Google was used as a search engine. The geographical scope was narrowed down to one country 

to reduce the risk of different ULL being affected by variations in national regulations and 

restrictions. The concept of urban areas was further adapted to national conditions, meaning a 

village constituting a minimum of 200 citizens (Butenschøn, 2019). The labs in urban areas that 

focused on finding solutions for rural districts, were however eliminated to direct the focus on 

urban solutions.  

 

Given that ULLs are not necessarily labeled as such, the identification of ULLs was not based on 

the projects calling themselves ULLs. Rather, the identification was based on projects potentially 

being classified as ULLs. The criteria used were hence their characteristics related to geographical 

embeddedness, experimentation and learning, participation and user involvement, leadership and 
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ownership, and evaluation of actions and impact (Voytenko et al., 2016). How the chosen cases fill 

each of these characteristics can be found in Appendix A. To find the labs that were relevant for 

the research, supplementary information was further gained through the use of the ULLs` 

homepages. After the screening, all potential labs were contacted by email, supplemented with a 

phone call to provide additional information about the objective of the research. The phone call 

also ensured a mutual understanding of the purpose behind the lab and the respective research. 

 

In total three cases were picked for the study; Testsite Kongsberg By&Lab (TKC&L), Smartere 

Transport i Oslo-regionen (STOR), and Smartere Transport Bodø (STB). For a detailed 

introduction of the cases, please see Sec. 5.1.  

2.3 Data collection 

To gain a better understanding of the collaboration in ULLs, a variety of methods for collecting 

data was conducted. Described by scholars as triangulation (Bryman, 2016; Easterby-Smith, 2015), 

they can collectively increase the accuracy of empirical findings, by using a diverse use of sources 

of information. Both primary data sources such as interviews and observation, and to some degree 

secondary data sources such as written texts and reports, was hence gathered. Details on how they 

were gathered will be explained below. 

2.3.1 Interviews 

Qualitative interviews are often used because of their unique ability to capture contextual 

information and open up for insights that otherwise would be difficult to obtain (Easterby-Smith et 

al., 2015). By gaining insight into perspectives and individually experienced events, the interviews 

thus allowed for the discovery, understanding, reflection, and explanation of the phenomenon 

(Tracy, 2012). As the aim of this research was to gather data that reflected the interviewees’ 

meanings and interpretations, an interview guide was additionally created to ensure that the 

collection of insights was promoted (Kvale & Brinkmann, 2015). Semi-structured interviews were 

conducted to account for possible insights and issues that could surface during the interviews 

(Easterby-Smith et al., 2015). 

 

It was additionally preferable to have traditional face-to-face interviews, as these worked best in 

naturalizing the risk of differences in contextual factors affecting the interview (Easterby-Smith et 
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al., 2015). However, remote interviews were sometimes conducted since this created both 

flexibility and a low threshold for attending (Bryman, 2016). The remotely held interviews were 

preferably conducted through video Skype-calls, as this allowed the respondent and the interviewer 

to communicate through video in real-time, thus minimizing the contextual gap (O'Connor et al., 

2008). Yet, since some interviewees did not have Skype available, a few were interviewed over the 

telephone. To avoid the risk of the respondents being affected by each other, the individual 

interviews were in general conducted separately. However, for the convenience of the interviewees, 

three interviews were held in groups of two or three. 

 

The interview objects were mainly selected based on the information provided by the ULLs’ 

homepage and referrals from previously contacted interviewees, i.e. using the snowball technique 

(Naderifar et al., 2017). Interview objects hence mainly consisted of those who had a direct role in 

the ULL. The term “direct” refers in this context to being part of the board of the lab, actively 

contributing to the operational activities of the ULL, or being a participant in the ULL. Stakeholders 

that had an academic interest, but not an active role in the ULL, were also included. In total, 22 

interviews were conducted with 27 different stakeholders (cf. three in groups). Table 1 below 

provides an overview of the interviewed stakeholders, their description and role in the ULL, how 

they are referred to in this thesis, and how and when the interviews were conducted. The private 

names of the interviewees have been anonymized.   
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Name of stakeholders Description of stakeholder Role in ULL and pilot Referred Method Date 

Smartere Transport Bodø (STB) with pilot Kobla Pilot 

Bodø Kommune Bodø Municipally Leader of Bodø ByLab BK Face-to-Face 14.02.2020 

Citizen (1) – (4) Randomized citizens Participant in workshop C1 Face-to-Face 13.02.2020 

Citizen (5) Nord university as citizen Participant in workshop C5 Skype (video) 02.03.2020 

Kobla Technology company Co-owner of Kobla Kobla Face-to-Face 13.02.2020 

Nord University University Associate professor Nord Skype (video) 02.03.2020 

Nordland Fylkeskommune 
(1) – (2) 

Nordland County Authority Project leaders 
(Smartere Transport Bodø (STB)) 

NFK1 Face-to-Face 14.02.2020 

Smartere Transport i Oslo-regionen (STOR) with pilot Combined Mobility 

Bymiljøetaten i Oslo 

kommune (1) 

 

Agency for Urban 

Environment in Oslo 

Municipally 

Project leader (Smartere Transport 

i Oslo-regionen (STOR)) 

BYM1 Face-to-Face 19.02.2020 

Bymiljøetaten i Oslo 

kommune (2) 

Project leader (STOR) BYM2 Face-to-Face 19.02.2020 

Bymiljøetaten i Oslo 

kommune (3) 

Service designer (STOR) BYM3 Face-to-Face 19.02.2020 

Ruter (1) Public transport company Design lead (Combined Mobility) R1 Face-to-Face 12.02.2020 

Ruter (2) Project leader (Combined Mobility) R2 Face-to-Face 12.02.2020 

Statens Vegvesen Oslo Norwegian Public Road 

Administration Kongsberg 

Senior Project leader (STOR) SVO Face-to-Face 11.02.2020 

Testsite Kongsberg City&Lab (TKC&L) with pilot Autonomous Bus 

Applied Autonomy Technology company Member of Steering committee AA Phone 21.02.2020 

Brakar Public transport company Pilot leader (Autonomous Bus) Brakar Phone 20.02.2020 

Bus operator Bus operator on 

Autonomous Bus 

Employee of Vy BO Phone 04.03.2020 

ITS Norge Member association Member of Steering committee ITS Face-to-Face 20.02.2020 

Kongsberg Innovasjon Technology service company Member of Steering committee KI Phone 19.02.2020 

Kongsberg commune Kongsberg Municipally Member of Steering committee KK Face-to-Face 18.02.2020 

SINTEF Research institute Researcher in SMARTFEEDER1 SINTEF Skype (video) 04.03.2020 

Statens Vegvesen 

Kongsberg 

Norwegian Public Road 

Administration Kongsberg 

Member of Steering committee SVK Skype (video) 18.02.2020 

University of 

South-Eastern Norway 

University Member of Steering committee USN Phone 20.02.2020 

Viken Fylkeskommune Viken County Authority Member of Steering committee Viken Skype (video) 28.02.2020 

Vy Public transport company Member of Steering committee Vy Face-to-Face 20.02.2020 

Table 1: Overview of interviewees, position, the short version of the name, medium, and date of 
the conducted interviews 

 
1 SMARTFEEDER is a project run by SINTEF that is working to "provide knowledge on how automated and seamless 

juggling services can contribute to a green shift in road users" (SINTEF, n.d) 
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The interviews consisted of an average of 30 questions, including follow-up questions, which were 

asked when appropriate. The questions were open-ended, and adaptations were made to fit the 

interviewees’ position and anticipated ability to provide relevant information. With every 

interviewee, the interview started with general questions about e.g. the interviewees’ work history 

in the ULL or pilot. The questions were intentionally structured in this way to make the 

interviewees comfortable and to gain their trust before going into topics that they might consider 

more personal (Kvale, 2007). For the complete interview guide, please see Appendix B. For the 

convenience of the interviewees, the interviews were all conducted in their native language, 

Norwegian. By doing so, inhibition of the interviewees’ vocabulary was avoided. The interviews 

lasted on average 60 minutes. All interviews were recorded to aid the transcriptions, as well as to 

ensure accuracy and avoid a biased analysis (Easterby-Smith et al., 2015). All complete 

transcriptions are attached in Appendix C. In the analysis, these will be referred to as their 

abbreviated name of the stakeholder, and which page in the appendix the data source or quotes can 

be found.  

2.3.2 Observation 

As words alone cannot always convey the complexity of the situation they account for, observation 

can serve as a complementary role for further understanding of other people's realities (Secrist et 

al, 2002). To get an insight into how the different stakeholders participated and what they thought 

about their participation, an observation was conducted of the Kobla pilot on their workshop held 

in Bodø City Hall on the 13th of February 2020. During the observation, an “observer-as-

participant”-role was adopted, meaning that my role consisted both of being an observing 

researcher while at the same time maintaining superficial contact with the people being studied 

(Anderson, 2008, p. 151). This was done by occasionally asking questions to the participants while 

also observing the workshop as it took place. The documentation of the observation was done by 

standard practice by making preliminary field notes, which later were written into more 

comprehensive text (Bryman, 2016). These notes can be found in Appendix D. 

2.3.3 Texts and reports  

All secondary data were collected for providing information about the intention of the ULLs and 

their pilots. It hence consists of pilot descriptions, and other publications made by the respective 

ULLs, which were either sent by mail or found available on the respective websites. The 
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supplementary data consisted of the websites of TKC&L (City&Lab, n.d.-a; City&Lab, n.d.-b), 

Brakar (Brakar, n.d.), STOR (Statens vegvesen, n.d.; Statens vegvesen, 2020) and Combined 

Mobility (UIS Innovation, n.d.), supplemented by the competition application of STB (Smartere 

Transport Bodø, n.d.), and the agreement contract between Kobla and STB (Smartere Transport 

Bodø, 2019).  

2.4 Data analysis  

Under the understanding of the hermeneutic approach that the researcher works as an interpreter 

and collector of interpretations, it is a requirement that the perceptions being made of the 

constructed reality are documented and disclosed (Fredslund, 2012). One method that enhances 

such disclosers is the Thematic Network Analysis (TNA) developed by Jennifer Attride-Stirling 

(2001). TNA serves as an organizational principle and a representation tool that helps visualize the 

steps used when going from empirical findings to interpretation. Building on previous qualitative 

techniques such as the elements of Grounded theory (Corbin & Strauss, 1990), it is consequently a 

detailed method gained for maintaining the quality required for providing an overview that is both 

beneficial for the researcher and the reader (Attride-Stirling, 2001).  

 

Consisting of six steps (1-6), divided into three sections (A-C), the process is highlighted in table 

2 and further described below. The analytical software program NVivo 12 was used for conducting 

the coding and the construction of the thematic networks (TN).  

A. Breakdown B. Exploration C. Integration 

1 2 3 4 5 6 

Coding 

material 

into 

workable 

text 

segments  

Themes 

were 

identified 

for 1) ULLs 

and their 

pilots and 2) 

for each 

stakeholder 

grouped into 

subsystems 

TNs for ULLs 

and 

underlying 

pilots was 

constructed 

All TNs 

were first 

shortly 

described. 

Explorative 

work was 

done to 

create a 

basis for the 

main 

analysis 
 

All TNs 

briefly 

summarized  

Theoretical 

framework used 

to interpret TNs. 

First explored for 

ULLs and 

underlying pilot, 

and subsequently 

stakeholder 

groups 

TNs for 

stakeholder 

groups was 

constructed 

Table 2: Processual overview of the six steps constituting the analysis  
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A: Breakdown of text  

1. Code Material. The first step was to code all the transcribed interviews. Without taking any 

specific theories actively into account, the objectives were in the coding to see what recurrent 

arguments, issues, or points surfaced in the text. Due to the comprehensiveness of the text, an 

overall coding regime based on sentences and paragraphs were used, as word-by-word coding 

would be too complex. This was done with the intention of transforming the text into workable and 

meaningful text segments.   

 

2. Identify Themes. After conducting 22 interviews, supplemented with one observation of the 

Kobla Pilot, the coding lead to a total of 1219 codes. These were further categorized under general 

categories, where duplicates were later removed or explained if there were any differences in the 

content of the coding. In total, this leads to 5 overall categories, 30 subcategories, and 135 

underlying codes. For a detailed overview of all overall categories with underlying subcategories 

and their codes, please see Appendix E.  

 

For further analysis, the process was divided into two; one for the ULLs and their underlying pilots, 

and one for the subsystems, belonging to the respective ULLs. To find the similarities between the 

ULLs, the subcategories in NVivo were used with the function crosstab to identify how many text 

segments the stakeholders had in each subcategory. To avoid making the analysis too 

comprehensive and in order to maintain the focus on similarities and patterns, a minimum of three 

text segments in each subcategory was set as a requirement for further analysis. The same 

procedure was then done for the subsystems. In order to be considered, each subcategory needed 

to be present for at least 50% of the stakeholders in each subsystem, e.g. in the case of seven 

stakeholders in one subsystem, four of seven needed to have text segments in subcategory X. For 

an overview of output tables from the crosstab function in NVivo, please see Appendix F. 

 

3. Construct Thematic Networks. Microsoft Excel was further used to gain an initial overview of 

the resulting themes extracted from NVivo. The process was to look into the subcategories’ 

underlying content and arrange them into groups of themes, referred to as basic themes. As this 

thesis uses an abductive research approach, the grouping was affected by existing theory, but not 

limited by it. NVivo’s mapping function was afterward used to visualize the identified themes. The 

basic themes were then coupled around key statements or topics, which together constituted the 

organizing themes. Building on the organizing themes’ main claims, arguments, and assumptions, 
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this further opened up for additional overarching couplings referred to as the global themes. These 

consequently consisted of the core meaning of both the organizing and basic themes. This process 

was done for each of the ULLs with their underlying pilots respectively, and then for each 

subsystem. For an overview of the thematic charts, ranging from basic to organizational and global 

themes, please see Appendix G. These couplings were then followed by a revision of the findings, 

where quality control of the couplings was made. This was done by going through the text segments 

again and double-check that the network was representing the underlying data. Together the 

process created seven thematic networks, for which a detailed overview can be found in Appendix 

H. 

 

B Exploration of text  

4. Describe and explore TN. The next stage of the process was used for exploring and identifying 

underlying patterns in the TN. As each underlying theme could have a different meaning for each 

ULL and stakeholder, a comprehensive work with understanding their meaning was conducted. 

This was done by returning to the transcriptions and interpret the interviews while having the 

network in mind. A supporting descriptive and exploratory work was additionally conducted with 

writing out all findings that supported the thematic networks. Supporting quotes were applied to 

each theme to support findings. By conducting such analysis, the basis for further interpretation of 

the networks was laid (cf. Step 6). 

 

5. Summarize TN. The thematic networks were summarized by shortly being described at the 

beginning of the analysis.  

 

C Integration of exploration  

6. Interpret patterns. As Attride-Stirling points out; the networks are only the tool in the analysis, 

and not the analysis itself (Attride-Stirling, 2001). The findings from the TNA were hence, as the 

final part of the process, used as input to produce the overall analysis. The identified themes and 

patterns were supported by text segments from the interviews and coupled with the research 

question. By additionally applying the TNAs to the theoretical framework of the research (cf. Sec. 

4.4) the analysis consequently aimed at investigating why and how the stakeholders collaborate, 

and what role the citizens are perceived to have in the collaboration.  
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2.5 Methodological limitations and considerations 

2.5.1 Reliability  

As this interpretive study is based on how the researcher continually interprets and understands the 

realities of the objects, the research could not be replicated, since the researcher would, through 

replication, have gained a deeper understanding of the social phenomenon than he or she had 

before. Considering the philosophy of science is hence formed by a hermeneutic approach, the 

concept of reliability, based on arguments from Hanne Fredslund (2012), should give away the 

idea of replication. Consequently, the focus of reliability is to show how the data is collected and 

analyzed (Yazan & De Vasconcelos, 2016), and not whether they can be replicated or not 

(Fredslund, 2012). Measures taken to maintain transparency about data collection and 

interpretation are therefore important and are also the reasons for choosing TNA as a tool. By 

illustrating the process of conducting the TNs, this opens the opportunity to qualify that the 

conclusions are based on real empirical work, and ultimately represent the objects' perspectives on 

the study. TNA therefore also acts as a response to the criticism given to qualitative researchers for 

not having adequate methods and tools for a systematic presentation of the qualitative analysis 

(Attride-Stirling, 2001). To qualify the empirical findings and make them more reliable, the 

transcribed interviews were also mailed to the interviewed subjects for additional confirmation that 

they were correct in terms of wording and statements. 

2.5.2 Validity 

As previously implied through the use of the hermeneutic philosophy, past experiences and 

understandings will always affect the interpretations. In correspondence, the researcher's awareness 

of their understandings and prejudices is hence crucial to consider, as this will influence the 

understanding and meaning that is drawn from their interpretations (Dahlberg & Dahlberg, 2019). 

The researcher’s sensitivity is therefore of importance, meaning that the researcher needs to be 

aware of its views and experiences by making sure that these views are not overwhelming the 

research (Low, 2008). This concerns both knowledge about existing theory and personal 

perspectives. The practice called Bridling is by Dahlberg and Dahlberg therefore essential for the 

quality of the research (Dahlberg & Dahlberg, 2019). Bridling can be seen as “an art of being 

present and asking questions to one’s own understanding of a phenomenon rather than taking it 

for granted”, meaning that the researcher needs to acknowledge that he or she is in-between both 
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subjectivity and objectivity (Dahlberg & Dahlberg, 2019, p. 3). Not being able to do this properly 

can, therefore, be seen as a methodological limitation, since this may be a comprehensive task that 

requires both experiences, mental awareness, and skills. This can as a result limits the research 

credibility. The practice of bridling has thus throughout the research been in focus. 

2.5.2.1 Interviews  

To get a broad range of perspectives to enlighten the problem of concern, the aim was to let at least 

one stakeholder from each subsystem participate in the study. This was successfully achieved for 

one ULL (Smartere Transport Bodø (STB)), but not for the two others (Smartere Transport i Oslo-

regionen (STOR); Testsite Kongsberg City&Lab (TKC&L)), where the main challenge was getting 

in touch with the citizens. The citizens were thus not directly represented in these ULLs. The 

analysis of citizens’ views on the collaboration (cf. Sec. 5.3.2.2), will hence only use sources from 

the interviews conducted during the workshop of STB´s underlying pilot: Kobla Pilot. For STOR, 

the academic stakeholders were also not reached. More interviews of primarily the citizens but also 

the academics would although strengthen the research plausibility. Using the snowball technique 

may consecutively in this case be a weakness, as the “easiest” or accessible stakeholders were 

chosen, leading to an inadequate focus on stakeholders such as citizens and academics. However, 

a diverse range of views from the other perspectives was met, maintaining rigor in illuminating the 

area of concern. 

2.5.2.2 Observation 

Ideally, the researcher should achieve a close relationship with the participants to retrieve more 

honest answers (Fine, 2015), and a deeper understanding of participants’ thoughts. Due to the 

limited two hours’ duration of the Kobla workshop, this was however difficult to achieve. Balsiger 

and Lambelet (2014) also emphasize that field notes taken during observation require method, 

practice, and routines, which can, in this case, be seen as a possible weakness as this was the first 

time an observation was being conducted. A checklist provided by Easterby-Smith et al. was hence 

actively used to enhance the quality for both observations and the following notes (2015). However, 

it must be acknowledged that the study only conducts an observation of the Kobla Pilot and not the 

additional two pilots. This is hence a possible weakness of the study as it may ultimately lead to a 

misalignment in the representation of the empirical work of the pilots. The interviews conducted 

for the remaining pilots worked as a means of supporting potential empirical gaps.    
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2.5.2.3 Texts and reports 

Even though texts and documents can be perceived to be a “window into social and organizational 

realities”, they need to be met with criticism (Bryman, 2016, p. 560). This means that the context 

in which they were produced, and their implied readership need to be reflected upon and understood 

(Bryman, 2016). As these sources were found at the ULLs’ and their underlying pilots' homepages, 

they were considered to be framed to work in favor of the ULL and pilot. The texts were hence 

primarily used as information sources to provide information about the ULL and their pilots 

publicly described by their intentions with the collaboration.    

2.5.3 Generalization and external validity 

Case studies have generally been criticized by academics of the positivist school for not creating a 

basis for generalizing or theory building (Yin, 2013). However, as highlighted by Steinar Kvale’s 

(1995) analytical generalization, the results of a study can indicate what might happen in a similar 

situation, and an analysis of similarities and differences between these two situations might, 

therefore, lead to a better understanding of the phenomenon. As such, the empirical work can be 

tested, leading towards enhancing universal theories concerning ULLs and multi-stakeholder 

collaborations. This is further supported by Christine Meyer, who argues that a multiple case study 

can, in contrast to a single case study, offer a fruitful ground for comparison, which can additionally 

lead to a deeper understanding of each, individual case but also the overall phenomenon (Meyer, 

2001). Similarly, Siggelkow (2010) argues that case studies are exceptionally beneficial for 

demonstrating the importance of particular research questions, and for widening the knowledge of 

abstract concepts and encouraging new ideas. It can hence be argued that the insights from the 

analysis can be used for creating value for ULLs and pilot projects that work in a similar manner 

e.g. multi-stakeholder collaboration. 

2.5.4 Ethics and confidentiality 

As the current study involves human objects, it is essential to consider research ethics (Bell & 

Bryman, 2007). Thus, certain precautions were taken to maintain the ethical aspects of this 

research. 

 

When contacting the interviewees, an informative mail was sent alongside with my contact 

information and an invitation to reach out if there were any concerns regarding the information 
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given or the purpose of the research. Before the interviews took place, a detailed document with an 

introduction about the scope of the research and lastly, how the data were going to be used in the 

study was additionally sent to the interview objects by mail. A declaration of consent was attached 

to this mail (Appendix I). The interview objects thus had an opportunity to ask questions before, 

during, and after the interview, and were throughout the study offered anonymity and 

confidentiality. After transcription, the interviews were sent to the respondents in a password-

protected file. As such, the respondents were able to make adjustments or remove content. 

 

It could be argued, however, that the entire thesis should have been marked as confidential, both 

for the safety of the interview objects and for reducing the risk of the respondent being biased with 

their answers. With that being said, the aim and motivation for conducting this research were to 

generate value for the pilot projects that took part in the research and potentially also for other 

ULLs and multi-stakeholder collaborations. By having the pilot and organizational names stated, 

this opened up the opportunity that others could get in touch with the pilots or ULLs of the study, 

ultimately learning from each other and strengthen the overall social value from this research. Since 

all projects were additionally linked to finding mobility solutions, the research aimed at providing 

findings that could potentially help to strengthen the mobility projects' success in collectively 

creating more sustainable and usable mobility solutions. The private names were removed, as the 

focus was on the pilots and the ULL, and not the persons specifically. 

2.5.5 General concerns 

As an obligation to declare sources of funding, it should be stated that this research is sponsored 

with a scholarship by Statens vegvesen. This can affect the affiliations of the researcher and thereby 

lead to a possible conflict of interest (Bell, 2008). Therefore, the partnership has as a response 

discussed with Statens vegvesen and agreed that the arrangement will not limit the research 

objectivity and freedom to research as intended.   
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Chapter 3 Literature review 

The following section will first, based on current literature, introduce the emergence of the concept 

of ULLs and its origins. The state-of-the-art of co-creation is then explored from a governmental 

perspective before lastly citizen involvement and user roles in multi-collaborations will be 

examined. 

3.1 The emergence of Urban Living Labs  

During the creation of sustainable innovations in urban areas, a need for new pathways to urban 

development and collaboration models is growing (Evans & Karvonen, 2011). As a result, the 

concept of the ULL has emerged (Chronéer et al., 2019; EEA, 2019; Voytenko et al., 2016). In a 

ULL, the city is viewed as an ecosystem that is taking form as a living laboratory, where citizens 

and other stakeholders are actively involved to collectively foster innovation (Veeckman & van 

der Graaf, 2015). Characterized by the presence of multiple stakeholders with shared decision-

making powers, ULLs have consequently become a popular phenomenon for tackling urban 

challenges by “fostering the development and implementation of innovation, experimentation, and 

knowledge in urban, real-life settings while emphasizing the important role of participation and 

co-creation” (Steen & van Bueren, 2017, p. 1). Using cities as laboratories is nevertheless not a 

novel approach and correspond to past research seeing cities as governance platforms for 

sustainable development (Bulkeley & Betsill, 2013), economic development (Katz & Wagner, 

2014), and citizen empowerment (Fung, 2015). What however makes the ULL stand out from 

previous methods, is its transdisciplinary approach of seeing citizens as key actors in the process 

of making urban areas more innovative, livable, and sustainable (Wiederwald et al., 2018). This 

“urban innovation ecosystem” hence allows the development to be shaped for, by, and with citizens 

(Baccarne et al., 2014, p. 145). By creating social networks centered around shared goals for the 

urban future, McCormick and Hartmann (2017) even state that ULL can create remarkable 

improvements concerning the quality of life in cities. The ULLs can consequently be viewed as a 

new, more collective mode of urban governance (Voytenko et al., 2016). 

3.2 Origin of the Urban Living Labs 

The concept behind ULLs can in literature be seen to comprise of a broader umbrella term of real-

world laboratories (Menny et al., 2018; Parodi et. al., 2018), which in previous academic work are 
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referred to as Living Labs (LLs) (Almirall et al., 2012), Open innovation networks (Leminen et al., 

2012), Urban Transition Labs (Nevens et al., 2013), as part of regional innovation networks 

(Juujärvi & Pesso, 2013), or as Sustainable Living Labs (Liedtke et al., 2015; Baedeker et al., 

2017). Overall, what seems to be the most cross-referred concepts are LL and ULL, where the ULL 

can be viewed as an evolution from LL (Menny, 2016). Hence, the concept of ULL sometimes 

builds on supporting articles that refer to LL in their empirical work. Nevertheless, even if the 

approaches are defined by somewhat different features, common characteristics are that the 

concepts can be viewed as methods of knowledge production which takes place in an experimental 

setting, where the goal is to create a learning environment that aims to co-create knowledge through 

interdisciplinary cooperation (Juujärvi & Lund, 2016).  

 

The nature of interdisciplinary collaboration can be perceived to unfold from the concept of open 

innovation (introduced by Henry Chesbrough in 2003), which today is seen as an essential 

theoretical contribution influencing a wide range of private and public organizations (Cloodt & 

Vanhaverbeke, 2014). Opening up for a distinction between open and closed innovation, 

Chesbrough emphasizes that innovations could both come from internal and external resources. 

Put differently, the production of new products and innovations could additionally be utilized 

through collaborating with external partners (Chesbrough, 2003), consequently leading to the 

organizational boundaries of the firm constantly being redrawn (Cloodt & Vanhaverbeke, 2014). 

Whereby combining both external knowledge and new internal ideas, Gassmann and Enkel took 

Chesbrough’s concept one step further by identifying an open “coupled” innovation process, where 

the company could in the innovation process “co-operate” with other companies in so-called 

“strategic networks” (Gassmann & Enkel, 2007, p. 12). This work was further supplemented by 

West & Piller’s interactive approach to coupling. This approach focused on joint knowledge 

creation, where firms could collectively facilitate “an interactive, collaborative process of joint 

value creation” (West & Piller, 2014, p. 39). Co-creation is in this process hence seen to appear, 

as described when shared value creation takes place between two or more actors (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004; Schuurman, 2015).  

 

Additional theoretical work stressing joint value creation and co-creation can further be related to 

the Quadruple Helix Model, a model that embraces the dynamic relationships and interactions 

between the university, industry, government, and public society. In the model, each group of 
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stakeholders represents a subsystem constituted as a form of knowledge capital, where the 

university stands for the human, the industry for the economic, the political for the legal and 

political, and civil for the social and informational capital. The model further perceives the society 

of being constructed out of these subsystems, which through their aggregated use of knowledge, 

together shape the context of the society. (Campbell & Carayannis, 2009). 

ULL as a helix 

The concept of ULL corresponds to the Quadruple Helix in the way that the ULL works as a model 

suited for promoting knowledge sharing across the institutional spheres. This understanding is 

additionally supported by Baccarne and colleagues, who see a ULL as a collaborative ecosystem 

contributing to the facilitation of knowledge transformation between the stakeholders of the 

ecosystem (Baccarne et al., 2014). However, what is quite unique with ULLs, is that they enclose 

extensive features such as politics and financing models (Chronéer et al., 2019), and usually have 

an explicit aim in the problem and goal statement of increasing urban sustainability (Steen & von 

Bueren, 2017). Researchers consequently connect ULLs with a fifth component helix model, 

referred to as the Quintuple Helix Model (Baccarne et al., 2015). To ensure that future generations 

can live as we do, the natural environment, functioning as the fifth component, works as an 

elemental subsystem that the society needs to take into account (Carayannis & Campbell, 2010). 

Baccarne et al. (2016) further find that ULLs can be seen as a way of putting the Quintuple Helix 

Model into practice, which by being designed as a single innovation development process, lowers 

the barriers for multi-stakeholder collaboration. They argue that ULL can, potentially make the 

urban socio-ecological development more sustainable by increasing the ecological balance, 

ultimately securing the quality of life for future generations.  

3.3 Co-creation in the public sector 

In the public sector, multi-stakeholder collaboration and co-creation have transformed from being 

a relatively widespread practice to becoming a strategic managemental concept, working as key 

elements of the governance paradigm termed New Public Governance (NPG) (Osborne, 2006). 

Based on Old Public Administration (OPA), where citizens are seen as passive voters and taxpayers 

that in return receive the necessary services to cover their civil rights, and New Public Management 

(NPM), where the public sector is perceived as a service provider aiming to fulfill citizens' 

expectations of what value these services should provide, NPG distinguishes itself by having a 
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focus on cross-sectional collaboration for solving societal problems (Sørensen & Torting, 2018a). 

By focusing on horizontal collaboration, NPG hence takes the relationship between the state and 

the public society on step further, consequently seeing citizens as active co-creators of public 

services (Tanggaard, 2018).  

 

As NPG is increasingly taking over the agenda for public governance (Torfing & Triantafillou, 

2013), there are emerging different perspectives on what co-creation is and what outcome the 

concept may lead to. Agger & Tortzen makes it clear: “co-creation is a term that covers a variety 

of different activities and takes shapes in various forms” (Agger et al., 2018, p. 8). However, 

literature shows that co-creation can be seen to unfold as a two-sided concept, with each side being 

shaped by different management paradigms, leading to a split between an empowerment-

understanding and an efficiency-understanding of co-creation (Agger & Tortzen, 2015). The 

empowerment-understanding of co-creation sees co-creation as a “network-based collaboration 

between different people, public and private actors working together to prioritize, plan or produce 

welfare” (Tortzen & Agger, 2015, p. 14). The focus lies on long-term outcomes such as new 

relationships between the public sector and citizens, empowerment of weaker societal groups, and 

increasing the quality of life. Further, it is perceived to stem from an NPG understanding of public 

governance (Agger & Tortzen, 2015; Agger et al., 2018). The goal of co-creation is eventually to 

get a new, more equal distribution of power in civil society (Fogsgaard & de Jongh, 2018). This 

understanding works as a contrast to the efficiency-understanding of co-creation, which focuses on 

increasing the efficiency of public welfare production and on reducing economic cost (Tortzen & 

Agger, 2015). Effectiveness is here seen as a means of ensuring the quality of the public services, 

with the explicit goal of making the public get more for less (Jakobsen & Andersen, 2013). The 

focus is hence on output in the form of better products and services (Sørensen & Torfing, 2018), 

and stems from an NPM understanding of public governance (Agger & Tortzen, 2015, Agger et 

al., 2018).  

 

Based on what value co-creation is perceived to achieve, co-creation can additionally be separated 

into three domains (Tortzen, 2016): (1) efficiency in form of economic savings and better public 

services; (2) innovation in form of new solutions for social challenges; and (3) democracy in form 

of public legitimacy and participation. In this sense, co-creation can gain value on three different 

levels: within public organizations, for citizens, and for the general society (Nabatchi et al., 2017). 
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Furthermore, academics such as Bryson et al. (2016) and Agger et al. (2018) also bring forward a 

fourth domain called public value, seen as the multi-diverse value the public sector creates through 

co-creation. Voorberg et al. (2014) additionally separate the outcomes of co-creation between a 

product and a process value. The product value refers to when co-creation helps to achieve set 

measurable objectives, while the process value refers to when co-creation leads to a new mindset 

and a change of perceived identity. The process way of seeing value hence emphasize the value of 

co-creation can often be found in the process itself. Building on that, many researchers state that 

co-creation primarily works as a symbolic process initiated by public organizations to establish 

legitimization (Fung, 2015; Voorberg et al., 2015b). Common features of the domains are however 

that the public sector is consequently becoming an area of co-creation, where the citizens are 

contributing to the public sectors’ activities and assignments (Torfing et al., 2019). The public 

organizations have thus been transformed to work as a facilitator and member of a cross-sectional 

collaboration, consisting of relevant participants such as citizens and local actors. Through their 

experiences, resources, and ideas, they hence aim to develop and implement new and better 

solutions in the public sector (Sørensen & Torfing, 2018b). This ultimately leads to municipalities 

establishing arenas where citizens are offered to participate and get involved (e.g. Hatling & 

Aggvin, 2018; Hovde et al., 2019; Sørensen et al., 2017). 

3.4 Users’ role in multi-collaborations  

Through the concept of co-creation, it becomes apparent that citizens as users are no longer seen 

as passive objects, but rather important sources of knowledge and creativity (von Hippel, 2005). 

There is, however, nothing new about identifying users as resources, and it has in the literature 

been claimed to stem from Eric von Hippel's work on user-driven innovations, where the concept 

of "the lead user" was introduced (van Oost et al., 2009; Piller & West, 2014; Georges et al., 2015). 

Referred to by Schuurman as the “holy grail” of user involvement (Schuurman, 2015, p. 90), a lead 

user can be defined as the user that possesses the general needs of the marketplace (von Hippel, 

1986). Based on the idea that users possess useful information about what could potentially be a 

market demand, the lead users' points of view were consequently taken into consideration during 

the development process accounted for (Schuurman, 2015). To understand to what degree users 

were taken into account in the process, Sherry Arnstein’s introduced the Ladder of Citizen 

Participation (1969). The ladder consists of three overall stages of involvement, ranging from non-

participation, tokenism, and decision-making power. The ground level is when citizens are non-
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participatory in the process. The second level, tokenism, involves allowing citizens to “participate”, 

meaning that they possess a symbolic, but not direct power to influence the decision-making 

process. True participation is however first seen to be obtained on the highest level when citizens 

have the possession of real decision-making power. 

 

Acknowledging that there are different degrees of citizen involvement, Kaulio (1998) came 

forward with three modes of involvement: design for, by, and with users. Design for users means a 

product development mode where common theories and information on users' needs and 

preferences are used as a ground base for designing and developing products. Design by users 

involves a product development mode where the users are actively participating in designing and 

forming products. Finally, design with users is a product development mode that focuses on both 

utilizing the knowledge about the users' preferences and at the same time actively involve them by 

encouraging them to provide feedback on suggested solutions. Consequently, users and producers 

are in the development process iteratively working together, consequently promoting the 

emergence of co-creation (Schuurman, 2015).  

Citizens role in Urban Living Labs 

A concept that enhances co-creating solutions with users (often referred to as citizens), is ULL 

(Bulkeley et al., 2017). Empirical research on users' roles in ULLs shows however that even though 

there is a potential for co-creation, this potential is not always exploited (Menny, 2016). Findings 

from Nyström and colleagues also demonstrate that the role of users can fluctuate between being 

an informant, tester, contributor, and co-creator (Nyström et al., 2014). They highlight that users' 

roles shifts as the network evolve, meaning that users can during the collaboration have multiple 

roles, consequently ranging between being of a passive and active character. The dynamic 

relationship between users' way of shifting between a passive role (as a role-taker), and an active 

role (as a role-maker), is further explored by Leminen and colleagues, who links the roles to the 

outcome of the innovation (Leminen et al., 2015). Through their exploration of the creative 

consumer, they put forward four types of users: (1) customizer, (2) fabricator, (3) designer, and (4) 

inventor. Through these roles, they found that the ambition level of the innovation activities and 

their outcomes (incremental or radical innovation) varied considerably depending on the driving 

stakeholders of the labs. Ranging from being provider-, utilizer-, enabler-, or user-driven, these 

classifications were in a ULL setting transformed into the roles of the participatory stakeholders, 

seeing the educational institutions as providers, firms and local service provides as utilizers, city 



Literature review  27 

 

representatives as enablers, and users as residents (Juujärvi & Pesso, 2013). These findings further 

correlated with Leminen’s previous work on user roles, where he emphasizes that users' 

participation depends on whose needs one attempts to fulfill: the needs of the leading actors 

(inhalation-dominated) or the needs of other stakeholders (exhalation-dominated) (Leminen, 

2013). Through the study on ULLs and how citizens can contribute to achieving its transformative 

potential, Menny et al. (2018) further support that the degree of citizen involvement highly depends 

on the leading stakeholders of the ULL and their additional aims. They also emphasize that the 

goal is not always to achieve co-creation and highlight that involvement should rather be 

considered to fit “the right form and the right time” (Menny et al., 2018, p. 76). This consequently 

leads to contextual questions concerning if co-creation should always be the overall purpose of the 

ULLs and additionally when it is the right time to involve citizens. These studies, however, 

emphasize that there is one leading actor setting the final purpose of the collaboration. The 

collaboration form and citizens' roles formed by these hence still needs to be explored.   
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Chapter 4 Theoretical concepts 

Based on the academic work presented above, a theoretical framework will be presented, working 

as the foundation for answering this thesis’ research question. The framework consists of four 

values of co-creation (Agger et al., 2018), the Quintuple Helix Model (Carayannis & Campbell, 

2010), and four roles of citizens (Nyström et al., 2014).  

4.1 Four values of co-creation 

Agger et al. (2018) have, through their literature review on co-creation in the public sector, 

presented four ground values of co-creation. These values conclusively portray four perspectives 

on what value co-creation is perceived to create: democratic, quality and efficiency, innovational, 

and public value. These perspectives will be described below (Agger et al., 2018): 

4.1.1 Democratic value through empowerment, social capacity, and trust  

Empowerment is seen to develop when citizens and civil society get the opportunity to exert 

influence. When the citizens are allowed to co-create a public service, trust is further expected to 

evolve between citizens and public institutions. Social capital is about the social relations and 

collective competences in the society, which can further be understood using Bovaird & Löffler’s 

definition as “the capacity of a social group or area to act together to achieve an agreed outcome" 

(2018, p.  271). The connection between these democratic elements and co-creation can also be 

characterized by a two-folded relationship, where having these elements present in the co-creation 

process can be both a prerequisite for and possible gains of co-creation. For example, most trusting 

citizens are also the ones participating in co-creation activities. To what extent these elements are 

present and further achieved will as a result influence the democratic value of co-creation.  

4.1.2 Value as quality and efficiency for better and/or cheaper public services 

With increasing performance, quality, and tailoring public offerings, the purpose of co-creation is 

in this perspective to achieve better and cheaper public services. The explicit objectives of co-

creation are thus to streamline and improve public services so that the public ultimately gets “more 

for less” (Agger et al., 2018, p. 10). By combining both the collaborating stakeholders and the 

public’s knowledge and resources, it is argued that the public will, as a result, achieve cost-savings. 
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The focus of the collaboration hence lies in increasing the value of the output by gaining better or 

cheaper services or activities. 

4.1.3 Innovational value as new solutions on social challenges  

In this perspective, co-creation intends to achieve either social or product and service innovation. 

Social innovation can be defined by Voorberg et al. (2015) as “the creation of long-lasting 

outcomes that aim to address societal needs by fundamentally changing the relationships, 

positions, and rules between the involved stakeholders, through an open process of participation, 

exchange, and collaboration with relevant stakeholders, including end-users, thereby crossing 

organizational boundaries and jurisdictions” (p. 1334). By establishing new roles and 

collaborative relationships between stakeholders such as the government, citizens, and private 

companies, social innovation is ultimately about modifying the roles and functions of society. For 

product and service innovation, the focus is rather on innovating public offerings by either 

modifying or developing solutions to respond to the social challenges faced by society.  

4.1.4 Societal value as a public value  

This perspective focuses on the diverse value(s) the public initiatives create for the public sphere. 

It brings forward the role that the public sector has in enhancing a broader range of social values, 

consisting of five subtypes of public value: economic, social and cultural, democratic and political, 

environmental, and innovation and learning value. The economic value is about entrepreneurship 

and achieving economic growth, while the social and cultural value is about creating social 

relations, cultural identity, and joint wellbeing. Democratic and political value is developed 

through dialogue and local engagement in society, whereas the environmental value is achieved 

through enhancing sustainable development. Lastly, the innovation and learning value is created 

by adapting to new learning through experiments and innovative initiatives. Consequently, the 

public value provides a holistic set of sub-values, that emphasize a long-term perspective in terms 

of what effect the public initiatives have for upcoming generations. 

 

As a final note, Agger et al. (2018) stress that the four ground values of co-creation have the 

intention of cross-referencing, meaning that e.g. the indirect outcome of product innovation can 

lead to the creation of values in other ground values such as democracy and efficiency. Due to the 

scope of this thesis, the analysis will nevertheless be made based on the primary value identified 
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in the collaboration, while acknowledging that there might be other values present, without being 

discussed. 

4.2 The Quintuple Helix Model 

The Quintuple Helix Model is an innovation model that was introduced in 2010 by Campbell and 

Carayanies. The model, illustrated in Figure 1, sees the society being constructed out of five 

subsystems (or helices) which through their aggregated use of knowledge, together shape the social 

context of the society. Knowledge can, in this case, be defined as: “the theoretical or practical 

understanding of a subject” and is seen as something that is gained either through education or 

practice (Carayannis & Campbell, 2010, p. 42). The model emphasizes that this ensemble of 

subsystems can, through their collective knowledge base, promote sustainable development in 

society (Carayannis & Campbell, 2010; Carayannis et al., 2012).  

Figure 1: The Quintuple Helix with its five constituting subsystems 
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The development and structure of The Quintuple Helix Model 

The Quintuple Helix can be seen as an extension of helices introduced earlier in literature. The 

Triple Helix was first introduced by Leydesdorff and Etzkowitz in 1995, where the relationships 

and interactions between the university, industry, and government were emphasized (Carayannis 

& Campbell, 2010; Etzkowitz & Leydesdorff, 1995). Seen as interconnected, but separate 

subsystems (Carayannis et al., 2012); the educational subsystem includes universities, academia, 

higher education systems, and schools and is seen as the human capital of the state. The economic 

subsystem consists of firms and industries and represents the economic capital of a state. The 

political subsystem is seen as the political and legal capital, which formulates and influence the 

direction of present and future society and includes ideas, laws, plans, politicians, etc. Each 

subsystem is consequently perceived to possess unique capital, understood as a base of knowledge. 

The helix is built upon a systematic approach on how knowledge, know-how, and innovation are 

created, meaning that knowledge as a resource gets developed when circulating from subsystem to 

subsystem (Barth, 2011). When knowledge as input from one subsystem gets combined with 

another, knowledge creation presently takes place. By additionally converting knowledge into 

practice through e.g. problem-solving activities, it gets transformed to output to the society. If the 

knowledge however does not transform, it will continue to circulate in the form of know-how that 

works as potential input for the other helices (Carayannis et al., 2012). The Triple Helix Model 

hence works as a framework suited for promoting knowledge sharing throughout various 

institutional spheres, argued to be a necessity for innovation, knowledge, and economic 

development (Carayannis et al., 2012; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). 

 

Building on the Triple Helix Model, the Quintuple Helix Model adds both a fourth and fifth 

component to the framework: the civil and the environmental society. Initially, the Quadruple Helix 

was introduced by Carayannis and Campbell in 2009, who aimed at filling the gap between state 

and the public. By stating that innovations cannot reach their full potential without being suited for 

the demand and needs of the civil society, a subsystem was added and called the public. The 

additional subsystem emphasized that the public stakeholders were important brokers for 

knowledge production and construction of the public reality (Campbell & Carayannis, 2009). The 

last subsystem was however first introduced by the same authors in 2010 when the Quintuple Helix 

Model was created, seeing the natural environment as the fifth element. The natural environment 

is here defined as an elemental subsystem that the pre-existing subsystems need to account for to 



Theoretical concepts  32 

 

ensure that future generations can live as we do (Barth, 2011; Carayannis & Campbell, 2010). It 

does so by providing a natural capital, as a sustainable knowledge, that consists of natural 

resources, plants, and animals. This ultimately provides knowledge about the limitations and 

possibilities that exist within the natural element (Carayannis & Campbell, 2010). A sustainable 

development2 is seen as an overall concern for the society, and consecutively also for the rest of 

the underlying subsystems. The Quintuple Helix can hence, as Carayannis and colleagues nicely 

put it, “represent a suitable model in theory and practice offered to society to understand the link 

between knowledge and innovation, in order to promote a lasting development” (Carayannis et al., 

2012, p. 2). It can be applied to areas of ecological concern, such as global warming, as a way of 

stimulating knowledge production and innovation to master these challenges by generating a 

greater sustainable potential. 

4.3 Four roles of citizens  

While investigating stakeholders' role in LLs, Nyström and colleagues came in 2014 forward with 

four main roles of users: the informant, the tester, the contributor, and the co-creator (Nyström et 

al., 2014). Users are in this thesis modified to the context of ULL and will from here on be referred 

to as citizens (as done by e.g Juujärvi & Pesso, 2013; Veeckman & van der Graaf, 2015).  

 

The first role is seeing citizens as passive providers of information on citizens’ needs and 

preferences. This means that the informant provides diverse data about citizens’ everyday problems 

and needs, which will further be used by the developers in the innovation process. 

 

The second role is as a tester, who works with experimenting with innovation in a real-life context. 

The citizens can additionally express their opinions, which may be taken into consideration by the 

other stakeholders of the ULL. 

 

The third role is the role as a contributor, which means that the citizens are together with the other 

stakeholders and are cooperating and helping during the development of new solutions. This means 

that the citizens are actively contributing to forming the product or services with the other 

stakeholders of the ULL. 

 

2 Sustainable development is something that “meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs” (United Nations, 1987, p. 37) 
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The fourth role is the role as a co-creator. Citizens are first seen to have the role as co-creators 

when they are equally participating in co-designing a service, product, or process together with 

other stakeholders of the lab. This means that all actors are equal in terms of decision-making 

power, and might at times even be self-organized, leading to innovation completely formed by 

citizens. 

 

Nyström and colleagues additionally found that in most cases, more than one role is present. It also 

became evident that the meaning of these roles depended on the individual labs and therefore 

needed to be understood within their existing contextual frames. With inspiration from these 

findings, the presented roles are in this thesis being placed in a circular model (cf. Figure 2). The 

circular shape hence represents the concepts as fluent, since the understanding of the citizens’ role 

may vary depending on the eye of the beholder and can consequently be used as a tool for 

understanding how citizens’ roles are perceived by each stakeholder in the ULL.  

 

Figure 2: Circular model of four roles of citizens 
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4.4 Analytical framework 

Based on the four values of co-creation, the Quintuple Helix Model, and the four roles of citizens, 

this collectively leads to the following analytical framework illustrated in Figure 3: 

Figure 3: Analytical framework with the three theoretical works combined 

 

The framework will work as an analytical tool, used to explore the scope of this thesis research 

question. To understand the connections between the research question and the analytical 

framework, the framework will be used as follows:  

 

The four values of co-creation will be used to understand why stakeholders are collaborating. The 

focus lies on the co-creation value that the ULLs and stakeholders aim to achieve with the 

collaboration in terms of democratic, quality and efficiency, innovational, and public value. The 

four values are represented through the use of the word co-creation placed at the core of the model.  
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The Quintuple Helix Model will further set the overall structure of the analytical framework and 

be used to better understand how stakeholders collaborate to enhance knowledge creation 

throughout the five different subsystems: political, public, educational, environmental, and 

economic. The focus is on how stakeholders collaborate to promote knowledge sharing across 

institutional spheres.  

 

The four roles of citizens will additionally be used to understand what role citizens are perceived 

to have in the collaboration by the other stakeholders. The focus is hence on what role citizens have 

among informants, testers, contributors, and co-creators in the collaboration and what value they 

consequently contribute with. As these roles represent the citizens’ contribution to the 

collaboration, the public subsystem has, in the Quintuple Helix, been shifted with the circular 

model of the four roles of citizens.  

  

Summarized, this constitutes what will be referred to as a why, how, and what-analysis, which will 

in this thesis be used as a tool to answer the overall research question. 
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Chapter 5 Analysis 

The analysis will be divided into four parts. The first part (Sec. 5.1) will be initialized by 

introducing the cases of inquiry, meaning the ULLs and their underlying pilot projects and 

subsystems. The second part (Sec. 5.2) will narrow down the scope, focusing exclusively on the 

ULLs and their pilots. The TNs of the different ULLs will here be described, before the empirical 

findings from the TNA will be analyzed using the analytical framework presented above. These 

findings will further be compared and summarized at the end. In the third part (Sec. 5.3), the same 

procedure will be conducted for the subsystems including their underlying stakeholders. A 

comparison between the ULLs with their respective pilots and subsystems will in the fourth and 

final part (Sec. 5.4) of the analysis be summarized, eventually leading to the overall findings of the 

analysis. 

5.1 Case introduction  

The ULLs will first be introduced, followed by an investigation of their underlying pilots. The 

stakeholders will afterward be introduced using the classifications of the subsystems presented in 

the theory of the Quintuple Helix model3 (cf. Sec. 4.2).  

5.1.1 Testsite Kongsberg City&Lab 

Testsite Kongsberg City&Lab (TKC&L) is a collaboration concept that aims at “contributing to 

sustainable urban development through sustainable mobility” (City&Lab, n.d.-a). The ULL 

consists of a steering committee and a pilot portfolio run by different operational teams, that 

through providing test sites and a toolbox of shared experiences, work together to enhance 

knowledge sharing (City&Lab, n.d.-b). The pilot under investigation is called Autonomous Bus 

and is owned by the public transport company Brakar. The project was first initiated in 2018 and 

focuses on the first mile/last mile4 problems by exploring how autonomous buses can tackle these 

 
3 Some special cases are here worth mentioning, as they require an explanation for their placement in the given 

subsystem: Member associations such as Intelligent Transportation Systems Norway (ITS) is considered to be of the 

educational subsystem, as they work on building up the competence with IKT systems in the mobility sector by 

enforcing the human capital of the state. Publicly owned companies such as Brakar, Vy, and Ruter, are considered to 

be part of the economic subsystem since they generate income. The same goes for their employees, e.g. bus operators 

(BO). 

4 The first/last mile connection describes the beginning, or the end of a trip made primarily by public transportation 

(EEA, 2020). It is often referred to as the distance between a commuter’s transit stop and his or her home.  
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issues in Kongsberg (Brakar, n.d.). TKC&L consists of five stakeholders within the economic 

subsystem (Vy, KI, BO, Brakar, AA), three stakeholders in the political subsystem (KK, SVK, 

Viken), three in the educational subsystem (SINTEF, ITS, USN), citizens of Kongsberg as passive 

representatives of the public subsystem and eventual environment as the overarching subsystem. 

5.1.2 Smartere Transport Oslo-regionen 

Smartere Transport Oslo-regionen (STOR) is an alliance between Bymiljøetaten i Oslo kommune 

(BYM), Statens vegvesen (SVO), and Ruter, aiming at both improving current and innovate new 

mobility solutions for providing “good and seamless mobility services for the future” (Statens 

vegvesen, n.d.). The collaboration goes under the umbrella of the STOR initiative, where each 

member organization has responsibility and ownership for separate mobility pilots (Statens 

vegvesen, 2020). The pilot examined in this thesis is named Combined Mobility and is owned by 

the public transport company Ruter. The pilot was launched in 2018 and works with developing a 

Mobility as a Service (MaaS)5 solution for the citizens of Oslo (UIS Innovation, n.d.). STOR 

consists of two stakeholders within the economic subsystem (R1, R2), four stakeholders in the 

political subsystem (SVO, BYM1-BYM3), none in the educational subsystem, citizens of Oslo as 

passive representatives of the public subsystem, and eventually the environment subsystem. 

5.1.3 Smartere Transport Bodø 

Smartere Transport Bodø (STB) is a partnership originating from a competition in 2018, where 

Avinor, Telenor, Nordland fylkeskommune (NFK), and Bodø kommune (BK), together won 50 

million NOK to create a foundation that strives towards “reducing climate emission by changing 

travel habits” (Smartere Transport Bodø, n.d.). In the same way as STOR, STB can be seen as an 

umbrella concept where each participating organization has responsibility for separate pilots. The 

pilot under investigation takes place in CityLab Bodø and is referred to as the Kobla Pilot. By 

creating an application that tracks citizens' travel habits in terms of CO2 emission, time, and cost, 

the pilot strives to change the citizens' travel habits into being more environmentally friendly 

(Smartere Transport Bodø, 2019). STB is represented by one stakeholder within the economic 

subsystem (Kobla), three stakeholders in the political subsystem (NFK1, NFK2, BK), one in the 

 
5 MaaS is about “merging different modes of transport into one service to suit the mobility needs of individual 

customers” (EEA, 2020, p. 5) 
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educational subsystem (Nord), five citizens of Bodø as participants in the workshop presenting the 

public subsystem (C1-C5), and eventually the environment as the final subsystem. 

 

In summary, the relationship between ULLs, pilots, and stakeholders is presented in Figure 4 

below. Please see Table 1 for the description of the stakeholders. 

 

Figure 4: The relationship between ULLs, pilots, and stakeholders. The colors in the figure indicate 

the different subsystems under which the stakeholders belong.  

 

5.2 Analysis of ULL and underlying pilots 

Following the case introduction presented above in Sec. 5.1, the TNs of the different ULLs with 

their underlying pilots will now be described. Afterward, the empirical findings from the TNA will 

be analyzed using the analytical framework. The findings will finally be compared and summarized 

at the end of the section.  

5.2.1 The thematic networks of ULLs and their pilots 

The content of each TN will briefly be explained by its global and organizing themes, where the 

names of the global themes will be presented in bold, and the organizing themes in italics. The 

relation between global themes and the ULLs is further visualized in Figure 5. For a full version of 

the TNs with the basic themes included, please see Appendix H. 
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Figure 5: Overview of global themes for the ULLs 

5.2.1.1 TKC&L 

Network as sales object is about how the network works as an entry point for collective knowledge 

sharing. It consists of the organizing themes Win-Win collaboration, Together for change, Dynamic 

network, and Collective decision making. Together they constitute the essence of the organizing 

structure of the ULL and the building blocks that make TKC&L work as a dynamic platform for 

knowledge sharing. Facilitate local growth covers the essence of the network and its underlying 

pilots. The global themes are constructed by Driving forces and Sustainable business model. 

Collectively they represent the overall goal of stimulating local growth, where sustainable business 

models are seen as the foundation for further work. Technology in focus is a statement that builds 

on technology considered as the main area of interest, and the global theme is constituted of 

Technology determines usability, Citizen involvement as real-life testing, Citizens as feedback 

providers of attitudes, Split responsibility, and Citizen involvement not prioritized. Together they 

cover thoughts on citizen involvement and its importance for developing proper technological 

solutions. 

5.2.1.2 STOR 

Separate structures concern the overall structure of the network and how the autonomous 

structures between the stakeholders lead to both positive and negative outcomes. It is built upon 

Decide structure themselves, Meets for updates, No common platform, Time and prioritizing, and 

Diverse meaning of value of network. Together they cover elements related to having a separate 

structure. Outer factors cover factors which influence both the ULL, but also the pilot in their 
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operating activities. It consists of Economics sets frame and External factors and covers issues 

within hierarchical frames and aspects that need to be considered when working with development 

in the mobility sector. Interdisciplinarity deals with the reason for participating in the 

collaboration. It is built upon Door opener, New competence, and Build position. Together they 

represent what different stakeholders benefit from by opening external silos. Citizen needs in 

focus concern the stakeholders' view on citizens and how to involve them in the mobility sector. 

Through Citizens as creators, Detailed methods, and Citizen involvement require experience, they 

represent how citizens are included and taken care of in the pilot. 

5.2.1.3 STB 

Governmental structure covers elements that stem from the public sector which influence the 

collaboration. The global theme is constructed of Financing, Framing collaboration, Culture, and 

Common goals. Together they represent how the public sector affects further development and 

collaboration between the involved stakeholders. Area as resource primarily covers the 

motivations for stakeholders to participate in the Kobla Pilot and is built upon Testers and feedback 

for innovation, Motivated citizens, and More experience with citizen involvement. Together they 

cover the intentions for participating in the collaboration. Flat structure is about factors that 

influence the collaboration in terms of choice of structure. It is constituted by Only a part of daily 

assignments and Trust, which all are considered underlying elements affecting the overall 

collaboration. Ownership to citizens is about thoughts on the role of citizens and challenges 

related to their involvement. The organizing themes Power to citizens, Citizens needs to learn how 

to participate, and Economy vs citizens represent critical factors that influence citizen involvement 

and reasons to provide citizens with the necessary power. 

5.2.2 The why, how, what of the ULLs and their pilots 

In the following section, the TNs will be further analyzed using the analytical framework presented 

in Sec. 4.4. This will be done respectively for each ULL with its corresponding pilot, where the 

analysis will first analyze TKC&L (Sec. 5.2.2.1), followed by STOR (Sec. 5.2.2.2) and STB (Sec. 

5.2.2.3). The overall findings will then be summarized with a comparison between the ULLs (Sec. 

5.2.2.4). The analysis includes excerpts from the interviews, where the complete interviews can be 

found in Appendix C.  
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5.2.2.1 TKC&L 

Why do they collaborate in TKC&L? 

Findings from the global theme Facilitating local growth show that urban growth and sustainable 

business models are seen to be the primary focus areas for why stakeholders of TKC&L want to 

collaborate. These findings get further supported by the underlying organizing theme Sustainable 

Business model, where it becomes clear that TKC&L intends to make it possible for the 

participating stakeholders to finance and maintain projects over an extended period: 

“[...] we also have a wish that Testsite Kongsberg is going to be attractive for 

everything from private companies to public institutions to be able to test 

different things in such an arena. And then you have to have someone who 

facilitates it and then we have to establish a business model for it, so that we get 

a certain revenue stream in order to have resources available for it to be 

attractive, also for the external actors to come and test their solutions here” (KI, 

p. 1) 

The statement “have a wish” can further imply that this is something they want to achieve in the 

future, but that is yet not fulfilled. The ULL can hence be seen as a means for building a business 

model that is attractive to “everything from private companies to public institutions”, meaning both 

economically profitable and socially acceptable. The sustainable business model is consequently 

understood as a model that is suited for multiple stakeholders. Thus, seeking to benefit various 

stakeholders, TKC&L can be perceived as an initiative for challenging the pre-existing relationship 

between public and private stakeholders. In this regard, TKC&L ultimately aims at achieving social 

innovation by challenging existing forms of collaboration.  

 

This argumentation gets further supported by the organizing theme Win-Win collaboration, which 

represents the foundation of the relationships and builds on the fact that everyone ultimately gains 

something from the lab. By win-win, it becomes evident that through collectively joining forces, 

the stakeholders can together challenge existing structures within the mobility sector (AA, p. 3; 

KK, p. 4, 10). By cooperatively building a position in the mobility market that benefits all partners 

(AA, p. 1, 3), this can, as explained by Vy, potentially gain new customers and scalability into 

further markets: 

“No... I think the motivation here is... the municipality wants this to work. They 

find it exciting because this is business development from Kongsberg that they 

would like to show off to the outside world. The same goes for Viken really. And 
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for our part, we are very interested in using this as a showcase, so that we can 

gain competence in a way that when others demand this type of service, can we 

hopefully be competitive to make a tender... and Applied wants this to work, so 

it is... there have been rather natural common goals in all this” (Vy, p. 10) 

Having a collective goal of showing off Kongsberg to the rest of the world by using it as a 

“showcase”, demonstrates that it can in the long run benefit the society in terms of economic 

income for both public and private organizations. By challenging existing collaboration structures, 

the underlying motivation may, as a result, appear to be connected to achieving economic gains. 

This is further supported by findings from the organizing theme Technology determines usability, 

where the goal of the Autonomous Bus pilot may eventually be to avoid the need of a bus driver 

(KI, p. 4; KK, p. 7; Vy, p. 10). Consequently, as the overall cost of running the service will decrease, 

this can again benefit by “lowering the cost for the users” (KI, p. 4). With that said, this motivation 

can also be argued to rather be a long-term goal, as currently, the costs of running the pilot are 

much higher than the overall received revenue stream (Vy, p. 10). The aim of the pilot can thus be, 

eventually, to achieve value in terms of efficiency and cheaper public services.  

How do stakeholders of TKC&L collaborate? 

From the organizing theme Together for change, findings show that collaboration is perceived as 

necessary if the participating stakeholders want to find innovative solutions within the mobility 

sector (Viken, p. 4, 7-8). Thus, to achieve success, they need to acknowledge that interdisciplinarity 

is a strength and that they must collaborate through building on each other's expertise and strengths 

(Vy, p. 9; Viken, p. 4; SVK; p. 3, AA, p. 6, KK, p. 2). By doing so, the stakeholders can cover each 

other's blind spots and steer the development together by collectively agreed goals: 

“Innovation, then you have to work together ... It is, in a way, one of the 

prerequisites for innovation. I also think that perhaps one of the strengths of 

City&Lab is that you have set the framework for collaboration across actors in 

the collaboration at an early stage. (....) This somehow does that you lose some 

of those "blind spots" that you often get when you just come from your 

standpoint” (SVK, p. 2) 

“Blind spots” can, in this case, be seen as the different subsystems’ knowledge gaps or missing 

perspectives on specific concerns. Through interacting with other stakeholders of TKC&L, these 

can be filled by building on each stakeholders’ unique know-how. Collectively agreed goals can 

hence be developed to make sure that the existing knowledge base of the different subsystems is 
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evened out and that they together achieve a holistic understanding of what the collective aim is for 

the collaboration. 

 

Additional modes for intensifying such knowledge circulation can be found through the organizing 

theme Dynamic network, where findings show that TKC&L is considered a dynamic network 

shaped by a flat, hierarchical structure (SVK, p. 4). Explained by KI, the ULL takes shape through 

a steering committee, which works as a gathering point where new concepts can be linked and 

further transformed into pilots: 

“If you take all the actors who are interested in this domain ... are coordinated 

and through that, if a project evolves, then the other stakeholders can join and 

strengthen that project by seeing how they can contribute [...] so that we are a 

group that examines: How can we with our networks, from each of our angle, 

join and contribute to success in this domain?" (KI, p. 3)  

The statement “from each of our angle” hence support findings related to how each subsystem 

possess important knowledge in each of their existing knowledge bases. Combined, these can help 

contribute to finding the best possible outcomes. Opening their network can, in other words, 

promote knowledge sharing through the various institutional spheres and conclusively allow for 

more knowledge circulation between the subsystems. Findings through the organizing theme 

Collective decision making, however, suggest that the dynamic relationship may lead to potential 

challenges in terms of elements such as trust, cross-sector understanding, and not being used to 

sharing knowledge (KI, p. 7-8; KK, p. 2). As these challenges can be seen as barriers to knowledge 

sharing, they need to be treated by humbleness and understanding (AA, p. 3). 

 

The organizing theme Driving forces additionally shows that there are essential key stakeholders 

that can be seen to be responsible for the existence of TKC&L. Through their strong, personal 

willpower and motivation, they strive for contributing to the progression of local urban 

development (KK, p. 7; SVK, p. 4) and the development of autonomous vehicles (AA, p. 8). The 

municipally can be considered as such a key driver:  

“We were all around Norway and told about the national test arena and tried to 

get partners to join. And that is where the sharing philosophy comes in. If you 

want to be good, you need to get more people with you.” (KK, p. 2) 

The statement “If you want to be good, you need to get more people with you”, can in this context 

represent the core of the expressed “sharing philosophy”, which is described several times by other 
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stakeholders of the ULL as the “sharing culture” (KI, p. 7; USN, p. 6; Viken, p. 7). By adding 

more people to the ULL, this can lead to more unique and diverse knowledge circulating through 

the subsystems. Building a collective trust that enhances knowledge sharing across the institutional 

spheres ultimately seems to be of importance (KI, p. 4, 7; KK, p. 3-6; SVK, p. 6; USN, p. 3, 7). By 

working towards creating a culture that compliments this circulation, the knowledge can more 

easily be transferred into problem-solving processes focusing on finding e.g. sustainable business 

models. The municipality can consequently be argued to be acting as a facilitator across the 

subsystems that are working with promoting knowledge sharing for enhancing collaborative 

innovation and sustainable mobility solutions.   

 

In terms of bringing the citizens into the collaboration, findings from the organizing theme Split 

responsibility show that there are diverse views concerning who is responsible for including the 

citizens. Some stress that since the political stakeholders have a social responsibility to include the 

citizens in the public space, this is something they must do (KI, p. 5; KK, p. 7). It is further claimed 

that TKC&L is not currently actively reaching out to the citizens and that the operating teams in 

the pilots should be the ones responsible for including them in the process (USN, p. 5). This 

responsibility role of the pilots is additionally supported by other stakeholders of TKC&L (AA, p. 

4; Brakar, p. 3; SVK, p. 6; Vy, p. 3). Bus operators are, through their daily contact with citizens, 

important stakeholders for the involvement, and can through transferring citizen feedback back to 

the operational stakeholders in the pilot, consequently, also be an important connector between the 

public subsystem and the rest of the stakeholders (BO, p. 2; Vy, p. 4). Recognizing the operational 

team as responsible for the involvement also correlates with findings from the organizing theme 

Citizen involvement not prioritized, were interviewees confirm that TKC&L, in the past years, has 

mostly concentrated on building up a cross-sector collaboration arena (SVK, p. 1). Consequently, 

involvement through TKC&L has mainly concerned bridging the economic, political, and 

educational subsystems, whereby the sustainable subsystem has been incorporated by having a 

focus on finding sustainable mobility solutions. The relationship with the public subsystem has, 

however, not been prioritized in TKC&L and the citizens are therefore argued not to be equally 

represented in the ULL. 
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What role do citizens have in TKC&L? 

Findings from the organizing theme Citizen involvement as real-life testing show that by testing 

the autonomous busses in real-life conditions, this can provide valuable knowledge about how the 

buses operate with other road users and vehicles: 

“…if you ask me [about the main purpose of the project] then it is to try out new 

technology and self-driving technology in an urban environment that is not in a 

laboratory. This are actual operations. In the city. It is to test how the technology 

works in urban environments like other buses and together with buses, but also 

to involve the users, i.e. the customers, to see how they experience the technology 

and how the self-driving buses work in the public transport system along with 

others” (Brakar, p. 2) 

This means that citizens can “experience the technology”, both through being passengers on the 

bus and as being a part of the traffic image as road users. When citizens are customers of the 

service, they can actively experience how the bus works upfront, and as road users, they can 

passively experience how to manure around the autonomous bus in the traffic circumstances. As 

such, citizen involvement can take place when citizens are allowed to test the product in live traffic. 

Findings through the organizing theme Citizens as feedback providers of attitudes, however, show 

that the stakeholders of TKC&L are positive towards having a dialog and received feedback from 

citizens (AA, p. 6; Brakar, p. 4, 5; KK, p. 9; Vy, p. 7). Citizens can also be seen as providers of 

knowledge, by providing feedback on what they think of the service. Conclusively, this can provide 

value for TKC&L in the sense that they can see “how the self-driving busses work in the public 

transportation system”, working as a piece in the overall traffic picture. In these terms, the role of 

the citizens can hence be both active and passive testers of the innovation in a real-life context. 

5.2.2.2 STOR 

Why do they collaborate in STOR? 

Through the organizing theme Citizen involvement require experience, it becomes clear that 

gaining experience with citizen involvement is a necessity for understanding citizen needs (R1, p. 

8-9; R2, p. 10; SVO, p. 8). Without having the right expertise, this is argued to create the risk of 

applying existing or new technology without actually solving the underlying problems (R1, p. 11; 

SVO, p. 4-5). Eager to find user-friendly solutions in the mobility sector, SVO (p. 9) and BYM are 

actively participating in STOR to gain the necessary competence needed to be able to involve and 

understand citizens’ in current and future projects: 
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“It is about making it sit on the backbone on how to work with this [citizen 

involvement]. And that is part of the learning for us in the organizations and ... 

not only cognitively understand what it is, but actually understanding what it 

means in practice” (BYM2, p. 13) 

It can further imply that the statement “making it sit on the backbone” implies more than just 

understanding what citizen involvement is about and that it rather concerns incorporating a new 

habitual way of working. Since SVO and BYM are both within the political subsystem, an attempt 

of changing existing governmental working habits is consequentially argued to be present. Through 

gaining a new mentality that sees citizens as active participants, they are by challenging the present 

cultural identity of the political subsystem, ultimately aiming at achieving social innovation. 

 

Findings from the organizing theme Diverse meaning of value of network, however, show that the 

stakeholders of STOR have different underlying intentions of being a part of the ULL (BYM1, p. 

10; BYM2, p. 10; R1, p. 4). Through findings from the organizing theme Build position, it becomes 

clear that, by collaborating with service providers and third-party-actors, Ruter attempts to build a 

position within the mobility sector (R1, p. 4). Combined Mobility can hence be argued to be an 

initiative to help Ruter build a position as a public transport company that works to provide citizens 

with the best solutions for current and future demands: 

“But from Ruter's part, it [the focus of collaboration] is exploring Combined 

Mobility under the umbrella of a public service provider because of [...] the 

public transport and in a way the mass mobility, a type of mobility that ensures 

that a large part of the population has low average travel times, is, after all, a 

part of Ruter's social mission” (R1, p. 4) 

By providing “low average travel times” the statement implies that good services to the citizens 

are fulfilled by achieving an efficient service characterized by high quality. As Ruter additionally 

operates “under the umbrella of a public service provider”, it can be stated that by combining 

resources of both the citizens and the government, the pilot aims to customize a MaaS-service that 

fits both needs. Consequently, the goal of the collaboration can be argued to primarily concern 

optimizing both current and future mobility solutions to get better and cheaper public services, so 

that more people can use public transport and leave their private cars at home. 

How do stakeholders of STOR collaborate? 

STOR is through the organizing theme Decide structure themselves, seen to be composed of 

separate, interdisciplinary teams responsible for individual pilots (BYM1, p. 2; R2, p. 5; SVO, p. 
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3). To maintain and qualify knowledge sharing, findings from the organizing theme Meets for 

updates, shows that the contact persons from the different organizations meet regularly to give 

status updates and share learning experiences (BYM1, p. 5; R2, p. 7; SVO, p. 1). STOR can, 

therefore, be seen to operate as a connecting force across subsystems, getting its input of knowledge 

based on what the separate teams report. These findings hence show that since STOR's primary 

source of knowledge comes from the operational area of the pilots, the teams decide what 

knowledge becomes circulated or not. The teams can ultimately possess the knowledge-creating 

power in the collaboration.  

 

Through the organizing theme Door opener, it becomes apparent that STOR sees its 

interdisciplinary collaboration as a door opener to organizations that otherwise would be difficult 

to approach: “The big advantage of the STOR project is that we have an entrance ticket to the other 

organizations” (BYM2, p. 8). STOR consequently works as an “entrance ticket” which allows the 

stakeholders to gain unique knowledge from the participating organizations. By operating as a door 

opener, STOR connects different subsystems by crossing pre-existing organizational boundaries 

and opening up for the external silos. This makes the participating stakeholders gain access to 

cross-sector knowledge and knowledge transfers that otherwise would be difficult. Through the 

organizing theme New Competence, it additionally becomes evident that learning more about 

citizen involvement and sharing this throughout the organization is considered important (BYM2, 

p. 1; SVO, p. 1). Participating in STOR for connecting newly acquired information and knowledge 

to the rest of the organization, therefore seems to be one of the primary drivers of the collaboration. 

 

Nonetheless, through the organizing theme Citizen involvement require experience, findings 

suggest that it often takes time to understand citizen involvement in terms of what it takes to ask 

the right questions (R1, p. 8) and how to process insights from citizens (R2, p. 2; SVO, p. 6). 

Stakeholders' experience with citizen involvement from previous pilots will hence influence their 

ability to understand citizens' needs and underlying problems, indicating that experience is needed 

to correctly understand their needs. This statement is furthermore supported through findings from 

the organizing theme Detailed methods, where specific methods, such as a detailed segmentation 

regime (R2, p. 15) or design thinking (BYM3, p. 6; SVO, p. 2) are often used to gain insight. To 

qualify that the methods are correctly used, external consultants are sometimes employed e.g. as 

BYM3. The differences in the subsystems’ existing knowledge base in terms of citizen involvement 
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is hence argued to set the basis for what value the citizens eventually can provide. The experience 

with citizen involvement may vary, so stakeholders that are possessing extensive knowledge about 

how to include citizens are thus of key importance for how much value the ULL can gain from the 

citizens.  

 

Findings from the organizing theme Time and prioritizing, further show that the separate structures 

that STOR operates by at times lead to difficulties such as prioritization dilemmas and time 

management issues (BYM1, p. 4; BYM3, p. 13; R2, p.7), making it necessary to do a “small 

juggling job and clarification of expectations between the organizations” (BYM2, p. 4). The time 

problematics further lead to a continuous challenge of figuring out the best balance between sharing 

information and working efficiently (SVO, p. 6). Additional challenges are also found through the 

organizing theme No common platform, where it becomes clear that STOR currently does not 

possess a shared communication and documentation platform (BYM1-BYM3, p. 4). Extra efforts 

to make sure that everyone is “on the same page” (SVO, p. 1) are thus necessary to make sure that 

everyone is contributing to reaching the ULL’s full potential. Not being able to find this balance 

can limit the potential knowledge transfers between the subsystems. Further, through the 

organizing theme, Economics sets frame, it becomes clear that public budgets are considered 

essential for development, shaping the collaboration’s potential (BYM1; p. 5; R1, p. 6; R2, p. 11). 

Factors such as legal concerns are additionally argued through the organizing theme External 

factors, to create challenges due to unpredicted delays (R1, p. 7; R2, p. 1). Based on these findings, 

it may thus be argued that the public sector, both in terms of legal restrictions and economical 

limitations, has the power to influence the direction and development of the ULL. The political 

subsystem can hence be seen as an impactful subsystem framing the knowledge-creating potential. 

What role do citizens have in STOR? 

The main focus of STOR is through the global theme Citizen needs in focus, argued to lie on 

citizen needs since these are seen as essential for developing solutions within the mobility sector 

(BYM3, p. 11; R1, p. 10; R2, p. 10; SVO, p. 7). Further supported by the findings from the 

underlying organizing theme Citizens as creators, it becomes apparent that both citizens’ 

knowledge and needs are forming the services:  

“I think that the essence of it [citizen involvement] is that the services are built 

and based on what citizens and users need [...] And then it is important that the 

citizens or those living in Oslo, those who use these services, have the 
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opportunity to participate in sharing their needs and sharing their knowledge 

and local knowledge to make the services the best possible” (R2, p. 10) 

The statement “built and based on what citizens and users need” implies that the development is 

based on the needs of the citizens, and the aim of the innovation is, as a result, to develop mobility 

solutions based on these identified needs. Citizens´ role is hence considered to be an active partner 

that, through their needs and knowledge, helps to “make the services the best possible”. Citizens 

are consequently participating in making the service, stimulating a relationship where the citizens 

are perceived to be co-creators. It can thus be argued that the role of citizens is contributors, in the 

way that citizens' needs are seen as setting the starting point for further development, and the 

development takes place with the users. The case of citizens playing the role of co-creator is 

therefore not apparent, as this is first perceived to be apparent when “opportunities created by user-

driven innovations are exploited primarily by users” (Nyström et la., 2014, p. 487). 

5.2.2.3 STB 

Why do they collaborate in STB? 

Through the global theme Area as a resource, findings show that Bodø municipality can gain 

experience of how to sufficiently reach and communicate with citizens in pilot projects by 

providing Bodø city as a test arena (BK, p. 8-9). Hence, as confirmed by findings from the 

organizing theme More experience with citizen involvement, the collaborators can also attain new 

knowledge of how to work with citizens (BK, p. 9; NFK1, p. 5). Findings additionally show that 

the motivation to gain such skills is specially raised by political stakeholders. Expressed through 

the organizing theme Culture, it shows that conducting a pilot that enhance a test and fail-approach 

is currently not common practice in the public sector: 

“It is clear that it [piloting] challenges us both as an organization, but also the 

people who work with these concepts. And with pilots and this kind of thing, it 

also becomes very visible because before it was really quite simple” (NFK2, p.9) 

The statement “before it was really quite simple” is furthermore related to the past governmental 

practices that are now being challenged with new ways of operating, ultimately affecting both the 

governmental organization and its employees as human beings. Supported by the motivation to 

gain such a new mindset, the collaboration aims to challenge existing roles in the public sector, 

drawing lines to the goal of achieving social innovation.  
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Reason for more specifically collaborating with the company Kobla can, however, be expressed 

through the organizing theme Common goals. Here it becomes clear that Kobla's business idea is 

almost perfectly aligned with the overall purpose of the STB-consultation (BK, p. 8; NFK1, p. 5). 

By partnering up with Kobla, STB can, together through their juxtaposed visions, challenge the 

existing structures of public-private relationships. Through their participation in the partnership, 

Kobla also gets the opportunity to test the application on the citizens of Bodø and hence work with 

their mission of making citizens' travel habits more sustainable (Kobla, p. 7). Consequently, Kobla 

work towards achieving value by altering their application to meet social challenges within the 

mobility sector.  

 

With that said, it further becomes evident through findings from the global theme Ownership to 

citizens that the overarching, but also distant goal for STB, is to provide power to citizens. 

Supported by the organizing theme with the same name, this gets backed up by the municipally 

stating that the citizens need to feel that they are heard:  

“I think the ByLab is rather meant for the municipality part, so on the social 

level with… how do you create this by putting people at the center? Engagement. 

[...] Of course, you give input when someone is asking if they can demolish your 

house, right, so: How about this distinguishing between what are direct 

influencing factors and what is this participation in the bigger picture, where 

you see your imprint?” (BK, p. 14) 

“Imprint” can, in this case, be seen as a way to describe the outcome of citizen involvement, in a 

way that citizens ultimately feel that their opinions matter and their inputs are of real value. By 

having open workshops, empowerment seems to occur when the Kobla Pilot allows citizens to 

exert influence. The excitement for contributing is moreover confirmed by the organizing theme 

Motivated citizens, showing that citizens were happy to participate in the workshop, since they felt 

that their inputs were useful (C3, p. 1; C4, p. 1). Through constructing a belief that their opinions 

were taken seriously; trust is consequently argued to develop. By acting together, Kobla Pilot also 

builds on enhancing social relations and collective competences as social capital to achieve agreed 

outcomes. This way of seeing citizens’ role in the development can hence be linked to elements of 

empowerment, trust, social capital, and sequentially to democratic value. 

How do stakeholders of STB collaborate? 

Expressed through the global theme Flat structure, the form of the collaboration can be 

characterized by a horizontal structure that enhances the philosophy of learning by doing (NFK1, 
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p. 1). With each stakeholder having an area of responsibility that is not restricted by a hierarchical 

placement, the flat structure can consequently provide a framework that makes the collaboration 

easy to deal with and act from (BK, p. 11). With their focus on testing and learning, the flat structure 

is suitable for knowledge sharing. To successfully maintain this collaborative approach, findings 

from the organizing theme Trust show that trust is seen as the cornerstone of the collaboration. The 

concept of trust is in this case represented as the guarantee that the partner members will, when 

necessary, be informed and invited into discussions concerning their areas of responsibility. This 

means that the stakeholders do not have to involve everyone for every collective decision, which 

as a result, can make them work more efficiently (BK, p. 12). With that being said since not 

everyone is represented at every decision, the knowledge creation across helices may as a 

consequence be bound. This subsequently means that not all subsystems will be able to exploit all 

of the potentials that the ULL currently possesses.  

 

Another risk with the collaboration is expressed through the organizing theme Only a part of daily 

assignments, where it becomes evident that both STB and the Kobla Pilot are only a part of the 

stakeholders' daily duties (Kobla, p. 3, NFK1, p. 13, NFK2, p. 13). This affects tasks, such as 

involving citizens, which can be viewed as an unclear responsibility area (BK, p. 13). This may 

also lead to finalizing at the last minute (Kobla, p. 7). It additionally appears that lack of time is 

generally a problem for the stakeholders involved:  

“In a hectic everyday life, then there is this to plan... to get good enough plans 

and get participants. That is arguably one of the most difficult parts. Getting 

people to set aside time for this” (NFK1, p. 5) 

Involving stakeholders can consequently be the most challenging part of the collaboration. The 

statement “Getting people to set aside time for this” further implies that stakeholders must 

somehow be convinced by the value that they will gain by participating in such initiatives. This is 

additionally supported by the organizing theme Citizens need to learn how to participate, which 

shows that citizens often lack experience with seeing how their role benefits urban development 

projects (BK, p. 16, Nord, p. 4). As a result, the representation of the community will not be 

representative, which limits the democratizing outcome (BK, p. 5). As the citizens might not be 

aware of how much power, and thus also responsibility they have in developing products (NFK1, 

p. 9), it is emphasized that they need to learn how to participate. The current knowledge base in 

each of these subsystems can consistently be argued to be limited because they do not see the value 



Analysis  52 

 

of such initiatives or because they have other matters to do that they value more. These findings, 

therefore, shows that both citizens as participants and other stakeholders in the cooperation, may 

not value ULL initiatives to the necessary extent. This ultimately constitutes a barrier to the 

opportunities inherent in the cooperation.  

 

The governmental structure is considered to be an influential factor impacting STB’s knowledge-

creating potential. This is confirmed through the organizing theme Framing collaboration, where 

findings reveal that both legal restrictions and public budgets appear to influence the development 

of the pilot and ULL (Kobla, p. 3; NFK2, p. 12; Nord, p. 4). Supported by the organizing theme 

Financing, it becomes apparent that if it was not for the competition and the fact that STB won 50 

million, the current mobility projects within STB would not have taken place (NFK1, p. 2-3). The 

scope of the collaboration is hence shown to be shaped by economic and juridical factors. As such, 

the political subsystem can conclusively be seen to possess the power to influence the other 

subsystems, leading to an asymmetrical collaboration where certain stakeholders need to be 

considered more than others. The collaboration between subsystems can, as a result, seem colored 

by the political subsystem’s economy and jurisdictions. This ultimately sets the framework for how 

much knowledge can be gained in the collaboration. Expressed by the organizing theme Economy 

vs citizens, represented as the dilemma between economy and involvement, this seems to influence 

to what degree the public subsystem can get involved in the collaboration. Finding a balance 

between saving money and providing extra value to the citizens seems thus to be a solution:  

“Has it created a bigger problem, this new solution, or has it obtained that we 

have now a better service? We may also save some money. It is an important 

element here ... and that the customer finally gets a better product” (NFK1, p.10) 

Gaining an economically and socially beneficial outcome thus appears to shape the direction of the 

development, where the optimal goal is at the same time to save money.  

What role do citizens have in STB? 

Findings from the organizing theme Testers and feedback for innovation show that citizens are 

encouraged through the workshop to share their thoughts on technical features and problems they 

experience throughout the testing period (Kobla, p. 7). Although emphasized that such feedback 

often can be challenging to handle, it becomes clear that citizens will eventually contribute to the 

better outcome: 
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“It [the feedback] might mean that we are drowning and being beaten down, but 

it can also mean that we make something really good. It can mean that we create 

something that is bad-bad-bad, and in the end just: aha! So, it was very good 

because the sum of all the tough feedback eventually turns into something really 

good” (Kobla, p. 7) 

By the use of the argument “the sum of the tough feedback eventually turns into something good”, 

it is claimed that the citizens are not only perceived as passive testers of the technology but rather 

as active participants that contribute to the creation of the application. This is further supported 

through the organizing theme Motivated citizens, where citizens express excitement towards their 

feedback being taken into consideration:  

“Afterward, we had a good session at the workshop, where we could report back. 

I see they have done a lot of good, or a lot of what we came up with that they 

have changed. So that is really good” (C3, p. 1) 

This excitement is reinforced by another citizen, stating that: “it actually becomes very fun to 

participate when everything is registered” (C4, p. 1). The statement “when everything is registered” 

additionally indicates that the citizens acknowledge that the application is not a finished product 

and that it might take time for the modifications to be made. Citizens can consequently, both by 

themselves and with Kobla, be seen as contributors in the way that they provide valuable feedback 

to a developing service, which ultimately gives enhanced mobility solutions. 

5.2.2.4 Summary of the why, how, what for the ULLs and their pilots 

In the analysis, it becomes clear that most ULLs have a willingness to challenge social frameworks 

by focusing on new ways to collaborate. The emphasis on where to start tends, however, to be 

divided into the focus on changing the collaboration models between academic, private, and 

political stakeholders (TKC&L) and the role of citizens (STOR, STB). What they have in common 

is that they want to challenge existing forms of cooperation in the public sector by strengthening a 

collaboration consisting of a diverse range of stakeholders. Achieving social innovation can thus 

be the overriding goal of the ULLs. Through enhancing social innovation, this may also eventually 

lead to an increase in democratic value (STB). All pilots also appear to be focusing on product or 

service innovation, where the overall goal of the Autonomous Bus and Combined Mobility seems 

to be getting ‘more for less’ by increasing efficiency and reducing costs. For Kobla Pilot and its 

mission to make residents' travel habits more sustainable, the intention of the innovation is rather 

to modify their application to meet social challenges in the mobility sector. 
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Since all ULLs operate under a board and a mandate (BST, STOR, TKC&L), the structure of the 

pilots is characterized by common traits. It becomes clear that this is where they meet to discuss 

the status of the pilots, while the primary idea generation is manifested in the operational aspect of 

the pilots, where smaller teams work closely together. Consequently, ULLs operates as a 

connecting force across subsystems, which get their input of knowledge based on what the 

operational teams report. Building competence by focusing on empowering each other's strengths 

is further seen as necessary for achieving the set of objectives for the collaboration. Understanding 

each other's competence is hence key to a better understanding of how they can contribute to each 

other. Sharing knowledge that others can benefit from is therefore considered as an important 

aspect of the collaboration. Establishing a collaboration based on seeing each subsystem's unique 

competence also facilitates the transfer of unique knowledge from subsystem to subsystem. 

Accordingly, this can be argued to set the framework for the ULLs’ potential for establishing a 

knowledge capital that, combined, promotes sustainable development in society. Trust is 

subsequently important, either to ensure that the stakeholders are included when needed (STB) or 

to create a "sharing culture" that enhances knowledge sharing (TKC&L). Additional factors that 

influence the ULLs’ ability to succeed are time management and communication, creating 

restrictions for the potential knowledge flow across the subsystems. 

 

With regards to the responsibility of involving citizens, this appears however unclear. Overall, the 

responsible stakeholders turn out to be the governmental stakeholders and the operational team that 

runs the pilots. The lack of having a clear responsibility role can be caused by a shortage of 

knowledge about how to involve the citizens and what methods they should use. Gaining the right 

experience thus appears to be the solution (STOR), together with convincing citizens of the value 

of participating in such initiatives (STB). Others again seem rather focused on the importance of 

inclusion of the other subsystems, than the citizens in particular (STOR). However, a common 

feature includes the current risk that the citizens may not be represented to the same extent as the 

other subsystems. This leads to a possible misalignment in the representation of the stakeholders 

participating in the ULLs. Factors that additionally foster this skew relationship are arguably public 

finances and legal jurisdictions. Claimed to set the overall framework for development, the public 

sector is ultimately considered to be the one that creates both the opportunities and limitations of 

potential knowledge creation across the subsystems. 
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When it comes to the value that citizens provide for the ULLs and their underlying pilots, the most 

evident role can be seen as the contributor role. This is achieved by actively contributing with 

feedback on their preferences, motivations, and concerns, which shape the development of the 

products or services. Citizens are consequently working together with the other stakeholders of the 

ULLs, cooperating to develop the products. One pilot, however, stands out from the rest. This is 

the Autonomous Bus pilot that sees the citizens' role migrating from a passive to an active tester. 

Citizens are therefore not considered as contributors, since they rather have a more experimenting 

role, testing the bus when it continuously gets adjusted by the other stakeholders involved.   

 

Findings hence show that there are some clear similarities as to why and how stakeholders 

collaborate, and what value citizens provide to ULLs. These findings will be further explored in 

Sec. 5.4, where they are compared with findings from the subsystems, explored below. 

5.3 Analysis of subsystems including stakeholders 

The TNs of the subsystems, including their underlying stakeholders, will be described in this next 

part of the analysis, before analyzing the empirical findings from the TNA using the analytical 

framework. It should also be noted that the environmental subsystem will, due to its natural passive 

role, not be analyzed as a separate subsystem but rather as an overarching and integrated element 

in the other subsystems. The citizens’ thoughts on their motivations and role in the collaboration, 

is additionally primarily based on the findings from the Kobla Pilot, as these were the ones that 

were interviewed. The findings from the analytical work will finally be compared and summarized 

at the end of the analysis. 

5.3.1 The thematic networks of subsystems including stakeholders 

While creating the TNs for the subsystems, it became clear that the most common basic themes 

were either connected to 1) the collaboration, 2) citizen involvement, or 3) external factors 

influencing the collaboration. As illustrated in Figure 6, the global themes will consequently be 

Collaboration, Citizen involvement, and External factors. These will with supplementing 

organizing themes in italics, be explained below. 
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Figure 6: Relationship between global themes and the subsystems with their underlying 

stakeholders 

 

5.3.1.1 The political subsystem 

Collaboration is about the general motivation and reason for why political stakeholders want to 

participate in the ULLs. It consists of Role as a connector, Spreading information, and Too complex 

to do alone. Together they represent the roles and factors that influence the stakeholders' 

contribution to the collaboration. Citizen involvement concerns political stakeholders’ thoughts 

on the topic. Being constructed of Collective and individual responsibility, Citizen vs government 

relationship, Limited training, and Testers and verifiers, it covers views on responsibility, 

experience, and citizens' role in the collaboration. External factors include outer factors that 

influence the collaboration and consists of Financing in the public sector and Public sector 

influence innovation. Together they cover the political stakeholders' perspectives on factors that 

impact the development of the ULL. 

5.3.1.2 The public subsystem 

Collaboration involves the citizens' thoughts on factors that impact their role in the ULL. It is built 

on Positive with progression, Motivations, Must be easy to use, and Understanding of role. 

Together they describe criteria and motivations that are influencing the public stakeholders' role in 

the collaboration. Citizen involvement concerns public stakeholders’ perspectives on elements 

affecting their level of participation. This global theme consists of Ways to involve and Do not see 

value, which primarily comprises what the participants of the workshop in the Kobla Pilot think of 
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aspects influencing citizen involvement. External factors cover exterior factors influencing 

citizens’ participation, expressed through the organizing theme Material factors. It represents 

elements that are not necessarily linked with human behavior during the workshop, but that yet 

appears to influence the overall experience. 

5.3.1.3 The educational subsystem 

Collaboration is about how the academic stakeholders are connected and what their aims are 

considered to be in the ULL. The organizing themes Grassroot movement, Knowledge connectors, 

and Technology as primarily topic together constitute the roles and motivations that the 

stakeholders' have in the collaboration. Citizen involvement includes academics perspectives on 

citizen involvement and is constituted of Citizens and pilots responsible for involvement and 

Citizens as customers. Collectively they represent the overall argumentations for why the citizens 

need to be included and who is responsible for such inclusion. External factors cover factors 

influencing mobility solutions and consists of Problems with the public transport sector, which 

represents current dilemmas with today’s business models and financing in the mobility sector. 

5.3.1.4 The economic subsystem 

Collaboration deals with the overall structure and focus of the ULL, which is represented through 

Role as facilitators, Bring out the best of each other, and Ecosystem. Together they represent 

common features in terms of structure and contributions to the collaboration. Citizen involvement 

is about private stakeholders' thoughts on the matter. Founded upon Ambiguous responsibility, and 

Split focus, they cover the stakeholders' perspectives on the meaning of the concept, and who is 

responsible for the inclusion. External factors incorporate factors that influence the collaboration 

and are represented by Depend on political contribution, which covers the importance of political 

financing. 

5.3.2 The why, how and what of subsystems including stakeholders  

In the following section, the TNs will be analyzed using the analytical framework (cf. Sec 4.4). 

The analysis will first concentrate on each subsystem, before conducting a comparison between the 

respective subsystems.  
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5.3.2.1 The political subsystem 

Why do political stakeholders collaborate? 

Findings from the organizing theme Spreading information show that by engaging in ULLs, the 

political stakeholders first of all attempt to understand how to work with citizens in a pilot context: 

“So, innovation for us is to get that mindset in place. That we can run this kind 

of workshop and that we actually are in the media and talk about that: "We are 

now running a workshop and a pilot". I do not think that has, in any case, 

happened in a transport context before, so it ... there is a lot of innovation just in 

the cultural change and the mindset around it” (NFK1, p. 6-7) 

By the statement  “get that mindset in place”, or as described by other political stakeholders as “get 

it permeated in the way we work” (SVO, p. 4) and “not only cognitively understand what it is, but 

actually understand what it means in practice” (BYM2, p. 13), it is argued that the political 

stakeholders are trying, through gaining new experience and expertise, to better understand how 

they can work with piloting and citizen involvement. Additionally, by trying to disseminate the 

adopted knowledge gained from the pilots to the rest of the organization, social innovation is 

claimed to be the overall aim of participation. 

 

This argumentation is further supported by findings from the organizing theme Too complex to do 

alone, where it becomes clear that the current mobility challenges are too complex to solve alone, 

consequently making the stakeholders have to work together as a collective force (Viken, p. 4). 

This can hence be argued to represent a supporting motivation for participating, where it becomes 

clear that they are required to collaborate to be able to find solutions for social challenges. As a 

result, findings show that the political stakeholders often seek to challenge existing relationships, 

in particular with the private stakeholders, where the change of collaboration structures can be seen 

to take different forms, e.g. as a test arena that accentuates a sustainable business model (KK, p. 6-

7; SVK, p. 3; Viken, p. 4) or as a collaboration that enhances a test and fail-approach (BYM1, p. 

2; NFK1, p. 1-2; SVO, p. 2). Common features of collaboration are, nonetheless, that they need to 

have a sustainable profile, often tailored to meet the UN’s sustainable environmental goals (BYM3, 

p. 7; KK, p. 5; SVK, p. 3). In these terms, the aim of achieving social innovation can hence uplift 

a sustainable development, which in the long term can benefit society by improving the overall 

public value. 
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How do political stakeholders collaborate? 

Through the organizing theme Role as a connector, the overarching role of the political 

stakeholders is seen to be operating as a gateway into their organization: “What I do is make sure 

to be their guide in BYM and make sure the right people are in place” (BYM2, p. 2-3). Supported 

by other political stakeholders, they hence see themselves as connectors or a “guide” into their 

governmental organization (BK, p. 12; BYM1, p. 5; SVK; p. 1; Viken, p. 1). As such, they play an 

important role in enabling the knowledge-creating possibilities that lie in such collaborations. 

Depending on how good they are with connecting people, the political subsystem can thus be 

argued to form and influencing the direction of the knowledge flow that circulates across the 

subsystems.  

 

In terms of connecting with citizens, who together form the public subsystem, it is argued through 

the organizing theme Collective and individual responsibility to be of operational (SVK, p. 6; 

Viken, p. 5) and at time collective responsibility (SVK, p. 5). These findings hence show that the 

subsystems work both separately and together with connecting the ULLs with the public sphere. 

Some political stakeholders, however, emphasize that they should be the ones with the overall 

responsibility (BK, p. 13), as the municipally is having the overall legitimacy to qualify the 

inclusion of citizens in the public space (KK, p. 7). The findings from the organizing theme Citizen 

vs government relationship can be argued to draw lines to the traditional relationship between the 

citizens and the government, where the government has the role to inform and receive feedback 

about concerns surfacing the public area.  

 

The organizing theme Limited training nevertheless shows that the public sector often lacks this 

practical experience of how to involve individual citizens in initiatives such as ULLs (BYM2, p. 

13). Issues that appear important but challenging include gaining a diverse citizen pool (BK, p. 5; 

KK, p. 11; NFK2, p. 10; SVK, p. 8; SVO, p. 6), early involvement (BK, p. 13; NFK1, p. 17; SVO, 

p. 2, 7), asking the right questions (SVO, p. 8; Viken, p. 6), or having the right competence or 

processes available: 

“I wish we had more…I think more knowledge is actually missing. It is a work 

in process, but we need the knowledge to understand that citizen involvement 

requires a lot ... It will require more money. It will take more time. It will require 

much larger processes” (BK, p. 5) 
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These findings thus imply a dilemma between the public stakeholders being the ones with 

legitimacy to include citizens, and at the same time having problems with knowing how to 

practically achieve the involvement. The political stakeholders’ lack of experience and knowledge 

is hence argued to influence citizens' ability to participate in the ULLs. The public subsystem’s 

contribution can as a consequence be bounded by the political stakeholders' existing knowledge 

base. To solve this, BK emphasizes that citizen involvement in the public sector requires more 

money, time, and bigger processes. Further, supported by organizing themes Financing in the 

public sector and Public sector influence innovation, factors such as political budgets (BYM1, p. 

5) or prioritization by political leaders (Viken, p. 5) seem to influence what ideas or suggestions to 

concepts that go through. Due to their money limitations, and overall structure, these findings thus 

show that the governmental sphere may limit the potential knowledge-creation that lies in multi-

stakeholder collaborations such as ULLs.  

What role do political stakeholders see citizens have in the collaboration? 

Expressed through the organizing theme Testers and verifiers, political stakeholders seem to have 

a diverse view on what role the citizens have in the collaboration. They all seem to agree, however, 

that testing and receiving feedback is essential for developing mobility solutions and that by 

involving citizens, can get value propositions confirmed or denied: 

“It [user insight] is used for further 

development and further innovation. It is also 

used to confirm different truths about what is 

actually of value to our customers” (NFK1, p. 

11) 

“The main purpose of it [the ULL] is that we 

test early on those who actually are going to 

use it and get early feedback on whether we are 

on the right path. We have hypotheses and 

ideas. Verify if they are life made or provide 

some value” (SVO, p. 2) 

 

At first glance, the statement “for further development and further innovation” implies that the 

citizens work as testers by providing feedback on existing products that will be used after the 

production as input for new processes. The citizens can hence, through being “customers”, 

contribute to the development by being testers of existing products. This perception nevertheless 

gets challenged when these insights are additionally used for “confirming different truths”, 

indicating a more active role during the product development. Supported by the statement of getting 

“early feedback on whether we are on the right path”, citizens are providing more value than just 

feedback on a product. The citizens can thus be seen as contributors in a way that they can clarify 

in the development process if it is of any value to them by “verify if they are life made”. By doing 
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so, they are ultimately forming the solution steering the developers away from the “wrong” 

direction. As such, they contribute to development together with the other stakeholders before the 

product is complete, and they can consequently be seen as contributors to the product.  

5.3.2.2 The public subsystem 

Why do public stakeholders collaborate? 

Expressed through the organizing theme Motivations, it becomes clear that some public 

stakeholders participated in the Kobla Pilot due to their interest in transportation (C1, p. 2), while 

others did it because of external and social reasons (C2, p. 2). The majority, however, participated 

mostly because of their work within the municipally: 

“I am the section manager for urban development, project, and mobility in Bodø 

municipality, so ... this is something I have as my work to do” (C3 p. 1) 

Consequently, their motivation for participating fluctuates between external, social, and 

professional motivations. The reasons for participating can, therefore, be seen as diverse. Through 

the organizing theme Positive with progression, it becomes clear, however, that the public 

stakeholders were all eager to provide feedback and happy to be heard (C3, p. 1; C4, p. 1). Based 

on this excitement, it can be argued that the citizens’ underlying motivations are to enhance a 

democratic value in terms of getting the opportunity to influence decisions through empowerment. 

By participating in ULL initiatives, they can conclusively improve social capital by acting together 

to build a better outcome. 

How do public stakeholders collaborate? 

Through the organizing theme Must be easy to use, it becomes evident that one essential criterion 

for citizens to be willing to participate, is that the application must be easy to use and take up little 

time (C1, p. 1; C2, p. 1; C3, p. 2). Not fulfilling these criteria can, in this case, possibly limit the 

public presence and consequently its representation in the helix. Findings further show through the 

organizing theme Do not see value that citizens, in general, do not see the value in participating in 

such initiatives as the workshop and consecutively chooses not to come (C3, p. 2). From the 

interviews, it also becomes clear that early invitation and prioritizing time become the primary 

factors influencing their participation: 

“I think it is about not knowing exactly what it concerns and why they [the 

citizens] should be involved. That they do not prioritize it. [...] People who have 
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kids. They have to pick up the kids, so they have no time. There is a lot to manage 

in a busy everyday life, so I think it is a bit like that ... Plus, you have to reach 

people and it is not always that you manage to do so. It was such short notice. I 

think I got the notice ... what was it ... yesterday or the other day? By then people 

may already have plans.” (C4, p. 2) 

As the citizens “do not prioritize it”, it can be argued that the citizens' existing knowledge in terms 

of values, culture, and traditions, does not include seeing citizen participation as a common practice 

in the public sphere. Means for challenging these set cultures or habits can consequently be 

expressed through the organizing theme Ways to involve, where stakeholders of STB try to 

challenge these set habits by triggering participation through using external motivation such as 

pizza (C4, p. 2). Supported by the organizing theme Material factors, findings suggest that when 

creating a welcoming atmosphere, the Kobla pilot also uses round tables and an atrium for 

gathering (Appendix D, p. 313). Finding ways to engage participants, however, seem to be 

challenging (C3, p. 2; C4, p. 2) and the existing culture within the public sphere can, as a 

consequence, be argued to limit the potential knowledge creation across the subsystems. 

What role do public stakeholders see citizens have in the collaboration? 

The organizing theme Understanding of role relates to findings showing that citizens in the Kobla 

Pilot seem to understand that they are contributing to the workshop by being “test rabbits” (C5, p. 

1). The role of being a “test rabbit” seems at first glance to refer to the role of a tester. Thereafter, 

findings from the organizing theme Positive with progression further show that citizens were 

highly motivated for taking part in the development as they saw how their feedback was 

transformed into a real product: “I think I definitely contributed because when he talked about the 

change, he looked at me (!). So… yes. I think I was heard“ (C4, p. 1). This excitement is further 

supported by several participants (C3, p. 1; C5, p. 1), implying that the citizens felt they contributed 

to a change and took an active part in the development. This ultimately leads to the argumentation 

that citizens do not perceive themselves as only testers of a product but rather contributors in the 

way that they actively form the application together with the other stakeholders of the pilot. 

5.3.2.3 The educational subsystem 

Why do academic stakeholders collaborate? 

Findings from the organizing theme Technology as primarily focus show that the motivation for 

academic stakeholders can all somehow be linked to finding new ways in the society to utilize 

different forms of technology. ITS does this by “promoting the use of ICT in the transport sector 
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[...]” (ITS, p. 1), and focuses, through using IKT as a tool, on the product innovation side of the 

mobility sector. Nord and SINTEF are not that interested in the technology itself, and they rather 

focus on the legal and economic models and conditions, and what it takes to implement these types 

of solutions in the society (Nord, p. 1; SINTEF, p. 2). Followed by USN’s (p. 5) focus on 

community development through technology acceptance and development, the latter seems to have 

a more societal focus on how these solutions may impact the overall society. It can thus be argued 

that SINTEF, Nord, and USN all maintain a social innovation aspect of it, whereas ITS focuses 

primarily on the product side of it. Thereby, all academic stakeholders focus on how these new 

solutions may impact society.  

How do academic stakeholders collaborate? 

Through the organizing theme Grassroot movement, findings show that the academic stakeholders 

create networks by bundling partnerships from former initiatives (ITS, p. 2). By creating so-called 

“waterholes” (USN, p. 1), the academic stakeholders create connections and share information, 

promoting cross-sectoral knowledge creation. USN illustrates that TKC&L can, for example, work 

as such a waterhole, operating as an opportunity generator that promotes knowledge sharing across 

the spheres (USN, p. 3). Findings from the organizing theme Knowledge connectors show that the 

roles of academics, can however in these multi-stakeholder collaborations get split between two 

interlinked roles: knowledge generators and connectors. By being knowledge generators, 

academics can, using their know-how gained from interactions with e.g. firms, transform this 

knowledge into outputs such as research reports and education programs. When later transferred to 

students of the university, this can additionally be returned to the business world when the students 

are graduating (USN, p. 2-3). Through this circular process, academia can connect both private, 

public, and also political stakeholders (SINTEF, p. 2), ultimately playing the role of connectors by 

uniting a wide range of subsystems. This is further exemplified by ITS, which emphasizes that its 

role is to create meeting places between a wide range of stakeholders: 

“So ... it is our job to create meeting areas or contribute to meeting areas, where 

we get the industry, academia, i.e. researchers, and the customer segment that is 

often public, gathered and work out ideas for projects or implement new ideas 

and pilot ideas [...]” (ITS, p. 1) 

Academia can, therefore, be seen as active contributors to doing things together across the 

organizational borders and can, by working as both knowledge generators and connectors, enhance 

interdisciplinary knowledge creation across all subsystems. 
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Findings from the organizing theme Citizens and pilots responsible for involvement show that in 

terms of the responsibility of inclusion of the public society, most academic stakeholders state that 

this lies on the pilots (SINTEF, p. 4; USN, p. 4), or the ones owning the pilot (Nord, p. 4). It is 

further stated that the involvement should be taken more seriously by the citizens: 

“I think the initiative may be from the owner, but again... when citizens come 

along, and perhaps after two or three generations, when we have learned to 

participate and come aboard, then maybe they will attain too.” (Nord, p. 4) 

Citizens should consequently be seen as responsible for participating in initiatives. However, as 

this potentially will first happen after “two or three generations”, it requires both a cultural and 

habitual change in the public subsystem. A consequence of having a lack of culture for public 

participation may henceforth lead to citizens missing the opportunity to influence the mobility 

outcomes and thereby the knowledge flow that circulates across the subsystems. This may lead to 

the public subsystem being misrepresented in the helix, making them less accounted for in the 

social knowledge creation. Other concerns influencing the potential of the collaboration are further 

found through the organizing theme Challenges with the public transport sector, where topics such 

as business models (Nord, p. 4; USN, p. 5) and dilemmas with current mobility systems (ITS, p. 6) 

are presented. These elements can be argued to create the overall framework for how many multi-

stakeholder collaborations can take form, where especially economic means seem to control both 

the ULLs’ possibilities and barriers of the potential knowledge creation in the mobility sector. 

What role do academic stakeholders see citizens have in the collaboration? 

Through the organizing theme Citizens as customers, findings show that citizens should be 

involved to makes sure that the ULLs develop usable products (Nord, p. 3) and that citizens are 

eventually willing to buy: 

“I think it is absolutely crucial that they participate. It is just like selling a new 

taste of ice cream, right. You have no idea if it will sell or what song among the 

ten new ones will be a hit. You have no idea until you release it. You cannot 

afford to wait and see. You have to test it to find the solution.” (ITS, p. 10) 

The statement “You have no idea until you release it” implies a test and fail approach, where the 

citizens can test an already produced product. The citizens can hence be seen as active testers 

meaning that the citizens can contribute by choosing to buy the product or not. This can henceforth 

work in contrast to when citizens are actively co-creating the product while it is made. The 
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innovation can, therefore, be made for the citizens, and not with the citizens. The citizens are, in 

other words, considered as testers in the form of buyers and not co-producers. 

5.3.2.4 The economic subsystem 

Why do private stakeholders collaborate? 

Findings through the organizing theme Ecosystem, show that the private stakeholders see 

themselves taking part in some sort of ecosystem, where the stakeholders through their underlying 

motivations and interests, get connected by overarching, collective goals (KI p. 1; R2, p. 5; Vy, p. 

10). By joining forces, they arguably want to impact the mobility development by “pulling it in the 

direction that we see in the community is sustainable and good” (AA, p. 1). By aiming at “pulling” 

the development into the direction the “community” wants to achieve, it is argued that they 

consequently seek to set the overall agenda of the mobility sector. Collectively challenging the 

existing sector by enhancing a diverse multi-stakeholder collaboration, the goal can ultimately be 

to achieve social innovation. 

 

Underlying motivations for participating seem, nonetheless, to be present. Some stakeholders 

acknowledge that they want to become a “showcase” for local initiatives and autonomous vehicles 

(Vy, p. 2), by aiming at achieving scalability (AA, p. 8; Vy, p. 9) or building up their social 

responsibility by proving the citizens with low “average travel times” (R1, p. 4). Recognized as 

motivations for achieving status, upscaling, and efficiency, common features are hence that the 

underlying motivations can all somehow be connected to the aim of enhancing economic growth. 

The statement “sustainable and good” may, therefore, be indicating a development that is 

economically durable in terms of being economically beneficial for all parties involved. 

Consecutively, this implies that achieving economic growth in terms of efficiency and new, 

economically beneficial solutions can be seen to represent the underlying motivation for 

participation. 

How do private stakeholders collaborate? 

As an argument used by several private stakeholders (AA, p. 2, 6; KI, p. 7; R2, p. 13; Vy, p. 2), 

findings from the organizing theme Bring out the best of each other show that important aspects of 

the collaboration are to build on each other’s strengths and gain an understanding of each other’s 

roles. By learning how they collectively can work together (R2, p. 13), the participating 

stakeholders need to get the “national team thinking” (AA, p. 8) in place. Followed by Vy, they 
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must “work agile together and use resources efficiently and make the most of what we have 

available” (Vy, p. 10). To do so, findings suggest that they must build competence together: 

“It is also important that you build competence together. That you share updates. 

Establish a sharing culture ... it is obvious that it requires a sense of confidence 

and trust between the parties. I think that are important prerequisites for 

success” (KI, p. 7-8) 

Creating a “sharing culture” can thus be seen as an essential element for strengthening knowledge 

creation, and an “important prerequisites for success”. Trust can as a result be argued to create the 

foundation that both enables and gains insight into other's subsystems knowledge base. This is 

especially important for private stakeholders since findings through the organizing theme Role as 

facilitators show that they are usually the ones inviting to workshops (R2, p. 5), or serving as 

“network operator”: 

“We facilitate projects between the big companies in the [Kongsberg] cluster, 

between the companies and other actors and the municipality, the university ... 

So, we are a network operator and have in a way established an ecosystem and 

collaborate with many people and draws different resources into projects.” (KI, 

p. 1) 

Seen as inviters and network operators, the private stakeholders can all somehow be linked to the 

role of facilitators by creating connections between the helices, ultimately working as bridge 

builders for enhancing knowledge transfers between subsystems. Findings also suggest that the 

private stakeholders often have the roles of leaders and managers, being responsible for either 

design (R1, p. 1), deciding the next step for the pilot (R2, p. 1), strategic decisions (AA, p. 1), or 

business development (Brakar, p. 1; Kobla, p. 1;  Vy, p. 1). In other words, they all have some sort 

of leadership responsibility, meaning that they can, through their position as leaders, influence the 

other subsystems. It can consequently be argued that the private stakeholders may in the 

collaboration have more power to execute certain activities within their fields of interest, which 

can in the end impact the overall direction of the collaboration.  

 

With that being said, findings from the organizing theme Depend on political contribution, indicate 

that as the financing primarily comes from political means or budgets, current and future 

developments will therefore heavily depend on whether political leaders see the value in it or not 

(AA, p. 7, 8). As political financing is also considered to be essential for starting the initiative (KI, 

p. 2) and keeping the pilot going (R1, p. 11), private stakeholders do not necessarily have real 



Analysis  67 

 

decision-making power, although they are titled as project leaders. Hence, as political decisions 

seem to color the overall direction of the pilots, misalignment between the economic and the 

political subsystem and also the remaining helices might occur. The fluctuating balance between 

the economic and political subsystem appears at the same time to be present in terms of 

responsibility for citizen involvement. Findings from the organizing theme Ambiguous 

responsibility show that the responsibility often shifts between belonging to the ones having the 

end-contact with the citizens (Vy, p. 8), the municipality (KI, p. 5), the pilots (AA, p. 4), and at 

times the collaborating stakeholders (Brakar, p. 3; BO, p. 2; Vy, p. 7). The majority seem, however, 

to believe that it is the private stakeholders’ role and that the political stakeholders are more 

responsible for covering in the democracy aspect of it (Kobla, p. 7). As the responsibility of 

bringing the public subsystem into the collaboration is currently not clearly stated, this may lead to 

implications that the citizens are not being represented to the same degree as e.g. the private and 

political stakeholders. 

What role do private stakeholders see citizens have in the collaboration? 

Through the organizing theme Split focus, findings suggest that there is a split understanding of 

why citizen involvement is important and what value citizens ultimately seem to provide. The split 

views can be separated between seeing citizens as testers of technology and active contributors to 

the development. Testers of technology include involving citizens to figure out what they think 

about the pilot (Brakar, p. 4-5; Vy, p. 1), what their fears are for the existing technology (AA, p. 4, 

6), and what their thoughts are concerning the usability of the product (Vy, p. 3-4). By providing 

feedback which the pilots can later take into consideration, modification of the products based on 

these inputs can consequently make citizens more satisfied. Citizens that are involved during the 

development of the products but are not an active part of the actual development process are 

considered testers. I.e. they test intermediate development products in order to give feedback to the 

stakeholders developing the products. The other perspective, in contrast, focuses on the citizens' 

needs while including the citizens in developing solutions that consider these needs. This is done 

by working closely together with citizens to understand their requirements, underlying motivations, 

and barriers (Kobla, p. 8; R1, p. 1; R2, p. 13). This way, the citizens actively contribute to the 

creation of the product, and their role can be considered as contributors. The difference is thus 

between whether citizens are involved as testers of intermediate products or as active developers 

of the products or services. 
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5.3.2.5 Summary of the why, how and what of subsystems including stakeholders  

The reason why the stakeholders collaborate seems overall to be challenging existing frames and 

structures, either within their organization or across subsystems. Political stakeholders plan to do 

so by getting a new mindset in place, private stakeholders by enhancing economically sustainable 

development, and academic stakeholders by finding new ways to utilize technology. For public 

stakeholders, this is about gaining empowerment and building social capital. The overall 

motivation of the collaborations is hence challenging existing roles and ways of collaborating by 

enhancing social innovation. The stakeholders seem additional to have underlying motivations for 

their participation in the collaboration. For the political stakeholders, this is to achieve sustainable 

development, which in the long run can improve the overall public value. For the academic actors, 

whose focus lies on either product development or societal perspective, this is about finding how 

new, technological solutions may impact society. The focus of the private stakeholders appears to 

be achieving economically beneficial solutions, whereas for the citizens their motivation for 

participation seems to be influenced by external or personal factors.  

 

The overall focus of how to collaborate can be expressed through the statement "bring out the best 

of each other", meaning that the collaborating stakeholders cooperate by building on each other's 

unique competencies. This is seen to be done by creating a sharing culture that emphasizes 

knowledge sharing across the subsystems. As a consequence, the role of the connector is most 

commonly seen in collaboration. It becomes apparent, however, that there are different meanings 

of the role. For the political stakeholders, this means connecting other stakeholders to their 

organization. For the academic stakeholders, this is about connecting across organizational 

boundaries. Some private stakeholders support and build on this understanding, considering 

themselves invitees, facilitators, and "network operators". 

 

The overall role of the private stakeholders appears, nonetheless, to be project leaders, gaining a 

managemental responsibility for either the pilot or the ULL. Supported by private, academic, and 

political actors, it becomes apparent, that the governmental subsystem is ultimately the one that 

creates the opportunities and constraints in the collaborations. Responsibility for the development 

of the ULLs and the pilots hence seems to be fluctuating between the economic and political 

subsystems, leading to possible confusion about the overall decision-making power of the ULLs. 

The governmental subsystem appears on the other hand to be the one making the final call. The 
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fluctuating balance between economic and political subsystem further seems to be present in terms 

of responsibility for citizen involvement. It also becomes evident that experience with citizen 

involvement is not currently always present. This leads to the risk of citizens not being represented 

to the same degree as the other subsystems, creating a possible misalignment in the helix. It also 

surfaces that the skewed relationship can be somewhat blamed on the citizens since they currently 

do not embrace a culture that heightens public participation. This is further supported by academic 

stakeholders, stating that citizens will hopefully take more responsibility for their development. 

Besides, the citizens stress that they do not always see value in participating in such initiatives, and 

that time problematic is often the blame. This ultimately leads to a poor representation of the public 

subsystem, which risks losing the opportunity to influence the knowledge flows circulating across 

the subsystems and hence the development of the mobility sector. 

 

The role of citizens in the collaborations appears to be either testers of technology or contributors 

to the development of new solutions. Academics consider them as active testers and see them as 

customers of services that provide value by deciding to purchase the product or not. Some private 

stakeholders see citizens as active testers that, at the same time, test the technology and provide 

feedback. They are, however, regarded as testers since they are experimenting with the solution, 

where their feedback will in a later stage be considered for modifications. The rest of the private 

stakeholders see the citizens as contributors. Through their needs and feedback, citizens contribute 

to the creation and development of products and services. This is further supported by political 

stakeholders, in the sense that citizens are perceived as contributors i.e. they can verify if there is 

any value with the solutions made and steer the other stakeholders in the ULLs in the right 

direction. Citizens also appear to agree that their contributions matter, consequently seeing 

themselves contributing to the production process. The general differences between the citizens' 

role in the cooperation hence lie between being testers of a service or product under modifications 

and contributors forming the production process. 

5.4 Overall findings  

As mentioned in the introduction of this analysis, a final comparison between the ULLs with their 

respective pilots and stakeholders placed in underlying subsystems will now be conducted.  
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Why do they collaborate? 

In the analysis, it becomes clear that ULLs, through their pilots and supporting stakeholders, tend 

to participate because of the willingness to challenge existing social frameworks. The emphasis on 

where to begin tends to be either transforming the citizens into active participants (political 

stakeholders, public stakeholders, STB, STOR) or establishing multi-stakeholder collaborations 

(academic stakeholders, private stakeholders, TKC&L). Ways to achieve these new forms of 

cooperation appear to be through increasing citizens' decision-making power (public stakeholders, 

STB), challenging existing cultural frameworks by gaining new expertise with citizen participation 

(political stakeholders, STB, STOR) or finding new ways to use technology (academic 

stakeholders) often by strengthening financially sustainable development (private stakeholders, 

TKC&L). By challenging existing social frames, this may lead to an increase in the democratic 

(public stakeholders, STB) and public value (political stakeholders) in society. The overall 

motivation is thus to challenge existing roles and ways of collaborating by achieving social 

innovation. 

 

It also becomes clear that Autonomous Bus and Combined Mobility, through their focus on 

technological improvements, aim at innovating products and solutions for achieving cheaper and 

better mobility solutions. This motivation seems to correlate with the focus of the private 

stakeholders, who aim at innovating economically favorable solutions. For the Kobla Pilot, 

supported by academic stakeholders, the goal is nevertheless to figure out how new technology 

solutions may impact society. Hence, they strive to find innovations that can solve current social 

challenges such as CO2 emission within the mobility sector. Consequently, there appear to exist 

underlying motivations for participation in the collaboration and they are, all connected to how the 

use of product innovations can help to find economic and sustainable solutions in the mobility 

sector. 

How do they collaborate? 

Findings show that ULLs can be perceived to work as a connecting force between the subsystems, 

where the operational teams, seen as pilots, act as knowledge and idea promoters. Creating 

competence and knowledge together by building on each stakeholders' strengths is additionally 

seen to be a necessary move for standing against current mobility challenges. The overall focus on 

how the stakeholders should collaborate is, therefore, expressed through the statement “bring out 

the best of each other”. Illustrated by TKC&L, with support from political and private stakeholders, 
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this ultimately creates a sharing culture that accentuates knowledge flow across the subsystems, 

aiming at optimizing the knowledge-creating potential of the ULLs. Trusting that associated 

stakeholders will be included in this knowledge circulation, is accordingly seen as important 

(TKC&L, STB). A common remedy is enacting a connecting role that links the subsystems 

together. The role's meaning appears, however, to be divided between working with connecting 

stakeholders within or across own organizational boundaries.  

 

In terms of managemental responsibility for pilots, the private stakeholders are seen to be the 

project leaders. Their decision-making authority is nonetheless perceived to be limited due to 

political constraints. Supported by academic and political stakeholders and findings from STB and 

STOR, it hence becomes clear that the governmental stakeholders are the ones making the final 

decision concerning finances, time horizons, and claims for outputs. The governmental subsystem 

can thus be argued to be the one that sets the framework for ULLs' potential to promote urban 

development in society. Other factors that influence the ULLs' and pilots' potentials are time 

management, legal jurisdictions, lack of trust, organizational structures, and communication. This 

eventually creates barriers to knowledge circulation across the subsystems. 

 

When it comes to the responsibility of involving citizens, it seems somewhat unclear. However, 

the overall main stakeholders are claimed to be the governmental subsystem and the pilots’ 

operating teams, which are mainly led by the private stakeholders in the economic subsystem. 

Furthermore, it becomes evident that experience with direct citizen participation, especially in the 

public sector, is not currently present. Gaining the right experience is hence a necessity (STOR), 

along with convincing citizens of the value of participating in such initiatives (academics 

stakeholders, public stakeholders, STB). A lack of knowledge on how to involve citizens and why 

they should participate seems, therefore, to be an element of concern since this significantly affect 

the citizens’ overall level of participation. The public stakeholders further emphasize that scarcity 

of time is often to blame for their missing of participation. As a consequence, lack of participation 

of the public subsystem may lead to the risk of missing the opportunity to influence the knowledge 

flow that circulates between the subsystems, ultimately influencing the development of the 

mobility solutions. 
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What do citizens provide to the collaboration? 

Citizens switch between being seen as testers and contributors, where the role of a contributor is 

most present. However, the meaning of these roles appears to be diverse. In TKC&L, the tester's 

role is seen as both passive, as road users, and as an active character, being customers of the service. 

This way of looking at testers as clients is further found in the education system, where academics 

see citizens as testers in the form of customers. Some private stakeholders take the active role a 

step further, meaning that citizens also provide dynamic feedback on what they think of the pilot 

and the usability of the technology, which may, when appropriate, be included during modification 

of the product conducted by the other stakeholders of the ULL. Nonetheless, the common feature 

of the citizens' role as testers is that they are in a real-life context experiencing the solution. 

 

The other proportion of private stakeholders rather sees citizens as contributors, as the citizens can 

provide feedback to their preferences, motivations, and concerns, and actively help to shape the 

products and services together with the stakeholders of the ULL. This view is further supported by 

STOR and STB through their focus on building innovations based on citizens' needs and 

motivations. Political stakeholders also see them as contributors, as citizens can verifying whether 

the concepts are of any value and hence steer the pilots in the right direction. Citizens additionally 

seem to agree that their contributions matter and confirm that they see themselves contributing to 

the production process. In other words, depending on whether the citizens are only experimenting, 

or are actively cooperating with the stakeholders of the ULLs, this will determine if the citizen's 

role will be testers or contributors. 
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Chapter 6 Discussion 

In this chapter, the essence of the above findings will be discussed, also in the context of previously 

presented academic work.  

The gap and overlap between New Public Management and New Public Governance  

Through the thesis’ findings, it becomes clear that the motivation for participating in ULLs can be 

divided into an overall motivation of achieving social innovation and an underlying motivation for 

achieving efficient and sustainable solutions. Accordantly, when being related to the previous 

literature, it is evident that these motivations may in a more holistic manner, be seen to originate 

from the two different governmental regimes; NPM and NPG.  

 

With the underlying motivation of qualify public offerings through product and service 

innovations, the majority of pilots aim at creating solutions that increase efficiency and thereby 

reduce costs. Accordingly, in the spirit of NPM, where the public sector aims to develop better and 

cheaper services for gaining happier customers, these findings hence draw lines to previous 

literature, stressing an efficiency-understanding of co-creation (Agger & Tortzen, 2015; Agger et. 

al., 2018). The overall motivation for achieving social innovation lies in contrast to changing the 

social frames of society. As a result, this can be associated with the NPG approach of public 

governance, which focuses on enhancing cooperation between multiple stakeholders. 

Consequently, correlations with the empowerment-understanding of co-creation are evident 

(Agger & Tortzen, 2015; Agger et. al., 2018).  

 

As the existence of the two motivations depend on each other in a way that the pilots operate in the 

ULL, these motivations are strongly interwoven, implying that an overlap between the 

governmental styles also exists. Interesting reflections hence include why these two styles both 

individually, and collectively co-exist. To investigate, this discussion will dig into the collaboration 

form of the ULLs, the lack of knowledge, and the roles of the citizens. 

Collaboration form 

Even though stakeholders stress that they must work together to find solutions in the mobility 

sector, it becomes apparent that there also exist challenges with collaborating in multi-stakeholder 

initiatives such as ULLs. One of the overall reasons for these challenges appears to be rooted in 

today’s business models, where present collaboration structures forming multi-stakeholder 
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collaborations are perceived to be a disputed element affecting the cooperation. Since the 

participating stakeholders operate under the present collaboration structures, it is argued that they 

do not possess structures that fully enhance multi-collaboration efforts. This consequently makes 

them limited by the “old” way of operating, where stakeholders are primarily perceived as 

individual contributors, leading us back to NPM. This further implies that while the overall 

motivation for challenging existing social roles is strong, the present collaboration structures and 

business models hinder the stakeholders from fully exploiting the potential that lies in such 

initiatives. This means that, while the overall motivation for participating is to challenge the old 

way of working, by enhancing social innovation to achieve new structures that are supported by an 

NPG regime, the underlying motivations gets bounded to NPM in the way that they must find 

economical favorable solutions that are accustomed to current business models. 

The lack of knowledge 

It also becomes apparent that there is a lack of knowledge concerning how citizens should be 

involved and why public stakeholders, in general, should participate in ULL initiatives. This 

implies that the existing knowledge base in society is not highly recognized in terms of 

understanding how and why the citizens should get involved. The culture that embraces public 

participation thus appears to be absent, which can lead back to the NPM way of seeing the public 

sector as providers of services and citizens as passive consumers. The reason for this situation can 

further be argued to lie in the existing knowledge base of the political stakeholders. Since the 

political stakeholders are both seen as initiators and as the “frame builders” of the ULLs, their 

existing knowledge base will consistently influence the focus and form of the collaboration 

structure. Political stakeholders are additionally among the ones that have the least experienced 

with direct citizen involvement, and therefore it entails the risk that citizens will not be properly 

included in the cooperation. Consequently, since the citizens are potentially not involved in the 

ULL initiatives, they will neither learn the value of participating in such collaborations. This creates 

the risk of citizens being placed in traditional frameworks, where, as in an NPM perspective, they 

are seen as customers of public services.  

The role of citizens  

Seeing citizens as customers and users of public services and products relates in this case to the 

role of testers, where citizens are involved as for testing and giving feedback on products. Citizen 

involvement is hence seen as something that is done to create good services for the citizens. 
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However, it becomes clear that the role of citizens is also perceived to be contributors, where 

citizens are actively participating during the development of the products. Supporting the NPG 

approach to public management, citizen involvement is hence when the solutions are created with 

the citizens. 

 

How the stakeholders of the ULLs make citizens become contributors in practice seems however 

challenging, with the reason being the lack of knowledge on how to involve citizens and make 

them into co-creators. Consequently, the lack of knowledge can be argued to lead to the risk of 

citizens being perceived as co-creators, but in reality, treated as testers. This could eventually mean 

that e.g. the political stakeholders unwillingly, due to lack of experience in how to involve citizens, 

make them testers when they ideally want them to become active decision-makers. This, therefore, 

implies, that the existing knowledge base of the leading stakeholders, which typically are the 

political stakeholders, will ultimately shape what role the citizens can have in the collaboration. As 

supported by academic work conducted by Leminen et al. (2015) and Menny et al. (2018), the 

findings hence confirm that citizen involvement, and the degree of citizen involvement highly 

dependent on the leading stakeholders in the collaboration. The existing knowledge base of the 

lead stakeholders hence influences citizens’ role, as either passive role-takers (as testers) or active 

role-makers (as contributors), also highlighted by Nyström et al. (2014). It is nevertheless 

noteworthy to mention that a lack of interest by the citizens in the collaboration, makes it harder 

for leading stakeholders to shape them into becoming more active participants. Both the public and 

the political stakeholders are hence to blame for the citizens’ absent role as co-creator. 

 

Accordingly, the ULL can be seen as being affected by both NPM and NPG, shaping the 

motivations, forms of the collaboration, and roles of citizens. Missing structure, that otherwise 

enhance multi-stakeholder collaboration, appears to create a gap between being stuck in old ways 

of working (NPM), and at the same time being willing to get new collaborative roles (NPG). 

Elements such as trust, cross-sectoral understanding, and the creation of a sharing culture are hence 

mentioned in the overall findings as being factors for successfully reaching the potential of the 

multi-collaborations and the transformation towards NPG. Acquiring knowledge about why 

citizens should participate in ULLs and how to involve them, is further argued to be necessary for 

making multi-stakeholder initiatives more normalized in society. If not accomplished, even though 

the intention of making the citizens co-creators are present, the role of citizens may eventually be 
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passive buyers in the form of testers. If accomplished, the findings can support the research of 

Baccarne et al. (2016), stating that ULL can potentially increase the socio-ecological balance in 

urban areas. As a consequence, the ULL can be used as a tool to improve the quality of life in cities 

(McCormick & Hartmann, 2007) and for future generations (Baccarne et al., 2016), eventually 

resulting in a more collective form of urban governance (Voytenko et al., 2016).  
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Chapter 7 Conclusion 

The main aim of this thesis was to examine why and how stakeholders in ULLs collaborate to 

create mobility solutions related to urbanization and climate challenges. To do so, three different 

ULL projects were compared and investigated with respect to why and how the stakeholders in the 

ULLs cooperate, and what role the citizens were perceived to have in such collaborations.  

 

The findings from the analysis showed that the main reason for stakeholder collaboration in ULL 

initiatives is to achieve social innovation. The emphasis on where to begin to achieve such value 

tends however to be shared between challenging existing frameworks and structures, either by 

making citizens active contributors or through general multi-stakeholder collaboration. 

Additionally, by developing product and service innovations, an important underlying motivation 

is finding economic and sustainable solutions to the social challenges in the mobility sector. 

 

The overall focus on how stakeholders should cooperate is displayed through the statement "bring 

out the best of each other”. Creating a sharing culture that enhances knowledge flow across so-

called subsystems (groups of stakeholders with common characteristics) is in other words common, 

working towards optimizing the knowledge-creating potential of the ULLs. Trusting that affiliated 

stakeholders will be included in this knowledge circulation is hence considered as important. 

Additionally, it became clear that the ULLs act as linking forces between the various subsystems, 

where the operational teams in the pilots, act as knowledge and idea generators. As a consequence, 

a common role for the participating stakeholders is working as connectors, linking the subsystems 

together.  

 

Findings also indicated that the responsibility for involving citizens is rather unclear, mainly 

fluctuating between political and private stakeholders. A lack of a clear responsibility role is 

perceived to be caused by a shortage of knowledge about how to involve the citizens. Additionally, 

as the citizens are not a part of a culture that embraces public participation, it causes a risk of 

citizens not being represented to the same degree as the other stakeholders. This leads to a possible 

misalignment of knowledge bases represented in society. Finally, it was found that public structure 

influences development in terms of money, laws, time, and organizational structure, ultimately 

affecting the collaboration potential of enhancing knowledge-creation across the different 

subsystems. 
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The perceived role of the citizens regarding collaboration tends to vary between being testers of a 

service or product and being contributors to the development process. Ultimately, depending on 

whether the citizens are only experimenting, or actively cooperating with developing the service 

or product with the stakeholders of the ULLs, this will determine whether the citizens' role will be 

as testers or contributors. 

 

Further reflections eventually showed that elements affecting the collaboration appear to originate 

from the public management paradigms NPM and NPG. The ULLs are hence colored by both 

management styles, leading to fluctuating motivations, collaboration forms, and citizen roles. 

Increased knowledge about why and how citizens should participate, how stakeholders should 

collaborate, and which ways to shape citizens’ roles in ULL initiatives, are hence necessary in order 

to make multi-stakeholder initiatives more normalized in society. 
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Chapter 8 Future Work 

The thesis will be rounded off with suggestions on implications for businesses in practice and  

future research. 

8.1 Implications for Business in Practice 

Acquiring knowledge about how to involve citizens are seen to be essential for being able to gain 

the most value from their participation and hence for forming the citizens' role as desired from the 

cooperation. In future collaborative work, the participating stakeholders should, therefore, find 

good ways of reaching citizens before the pilots are initiated, meaning that they get some practice 

before they start collaborating with citizens. Having a course with methods such as design thinking 

and test workshops with internal employees may be suggestions for ways to gain such knowledge. 

This is to some degree already conducted by STOR and STB. Involving external experts as 

consultants can, as a result, be beneficial. From findings it also appears that an unclear 

responsibility exists in where the inclusion responsibility lies, increasing the risk that this task may 

be vague. One way of reducing the risk of citizens not being included in the collaboration may 

hence be solved through having specific stakeholders being responsible for the involvement. An 

important prerequisite for the inauguration of the role is thus that the selected stakeholders have a 

proper knowledge base on how to involve citizens.  

 

All stakeholders have additionally chosen to structure their ULLs by having underlying pilots 

consisting of individual operating teams. Even though this gives a lot of freedom to quickly test 

and try out new solutions, it also creates a risk in the sense that important knowledge is not spread 

throughout the subsystems, and thereby the knowledge sharing possibilities of the ULLs are not 

being optimized. Working on creating a culture that enhances sharing (cf. a sharing culture) is 

therefore essential to qualify that the knowledge gets transferred to other parts of the ULL. Trust, 

collectively accepted goals, and proper communication tools are here seen as important elements 

to consider and work with.  

 

Finally, as it appears that citizens are also the ones that are difficult to reach, a focus area should 

be to strengthen citizen participation. Creating a “citizen base”, in the same way as a customer 

base, may as a consequence be a potential way to gain a foundation consisting of citizens that have 
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either participated or want to participate in ULL initiatives. Within the frames of the GDPR, 

sending updates through newsletters, or creating ULL-communities are just a few suggestions for 

potential ways to keep them involved and updated. By additionally aiming at creating a word-of-

mouth strategy together with the community, trough encouraging the citizens to spread the word 

to their peers, the pilot may as well, if successful, experience a broader group of citizens. Proper 

information on the purpose and following updates of the pilots are seen to be essential for achieving 

engagement and understanding. 

8.2 Future Research 

For future research, it would be interesting to compare the empirical findings from this study with 

other ULLs in different fields, e.g. health or housing, to see whether there are any differences across 

sectors. A discourse analysis could here be performed to better understand the social construction 

of the concept behind ULLs and multi-collaboration. As one pilot only represents a small part of 

the ULL portfolio, a detailed case study of a single ULL with several underlying pilots may also 

be interesting to investigate. if there are further differences between the pilots as to why and how 

they participate, and if the intended role of the citizens within the collaboration, this might add an 

interesting layer to the study. Since previous research indicates that the degree of citizen 

participation can change over time (Menny et al., 2018), it could in this regard be interesting to 

research over an extended period. Additionally, the question of contextuality is yet to be explored, 

i.e. explore if citizen involvement always should be the aim for achieving co-creation. Under the 

concept of democratic quality (Vanleene et al., 2015), it could be interesting to investigate whether 

ULLs contribute to strengthening or reducing democratic quality. It would hence be relevant to 

conduct a comprehensive study in the mobility sector, where a wider range of citizens are gathered, 

to better understand why they choose not to participate. Finally, it could be interesting to investigate 

the concept of ULL through using a leadership approach, by focusing on how e.g. the public 

stakeholders work under the Complexity Leadership Theory to create adaptive spaces between the 

subsystems (cf. Uhl-Bien et al., 2007).  
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Appendix 

Appendix A: ULL Characteristics for cases 

Based on Voytenko and colleagues’ (2016) research, five key characteristics of urban living labs 

can be identified. 

1) Geographical embeddedness: Urban living labs are placed or embedded in a geographical 

area – they are predominately not virtual platforms. 

2) Experimentation and learning: Urban living labs test new technologies, solutions, and 

policies in real-world conditions in highly visible ways. 

3) Participation and user involvement: Co-design and engagement with stakeholders often 

appear in all stages of the urban living labs approach. 

4) Leadership and ownership: It appear that having a clear leader or owner is crucial for 

urban living labs, although a delicate balance exists between steering and controlling.  

5) Evaluation of actions and impact: Evaluation underpins the ability of urban living labs to 

facilitate formalized learning. 

 

Characteristics TKC&L STOR STB 

Geographical 

embeddedness 

Kongsberg City Oslo City Bodø City 

Experimentation 

and learning 

Real-life testing of 

Autonomous buses in 

Kongsberg 

Real-life testing of 

MaaS in Oslo 

Real-life testing of 

application for 

tracking customer 

habits in Bodø 

Participation and 

user involvement 

Multi-stakeholder 

collaboration in the 

steering committee and 

involving citizens with 

real-life testing 

Cross-sector 

collaboration with 

actively involving 

citizens in the 

development and 

testing of pilots 

Cross-sector 

collaboration with 

involving citizens in 

the test of an 

application 

Leadership and 

ownership 

Co-founding Founded by annual 

political budgets and 

R&D funds 

Funded by 

competition 

Evaluation of  

actions and impact 

Formalized reports from 

meetings 

Specific objects that 

need to be achieved 

Goal specified in 

competition criteria 



Appendix  91 

 

Appendix B: Interview guide 

Deltakelse i forskningsprosjekt: innbyggerinvolvering i Urban Living Labs 

Tematikk: 

• Aktørens rolle i prosjektet 

• Inntrykk og tanker om innbyggerinvolvering 

• Samarbeid mellom aktørene og innbyggerne  

• Fordeler/utfordringer med å involvere innbyggerne 

 

Med din tillatelse ønsker det å benyttes lydopptak under intervjuet. Det vil også bli tatt notater ved 

behov. Du har til enhver tid rett til å ikke svare på spørsmål, trekke deg fra intervjuet samt få ditt 

navn anonymisert. Intervjuet vil bli transkribert og sendt passordbeskyttet til din godkjenning via 

mail. Du vil i den anledning få muligheten til å foreta en sitatsjekk. Ved uklarheter vises det til 

utfyllende informasjon i informasjonsskrivet som tidligere er sendt på mail. 

Spørsmål før vi går videre? 

 

Theme Question 

Personalia 1. Alder 

2. Stilling 

Enabling 

stakeholder 

involvement 

3. Hva er din rolle i prosjektet? 

4. Hvor lenge har du tatt del i prosjektet?  

5. Hvorfor ble prosjektet startet? (Målet/hensikt) 

a. Hvilket problem skal prosjektet løse? 

b. Hvem var initiativtakere? 

c. Hvordan ble de ulike aktørene involvert? 

d. Opplevde dere noen uforutsette hindringer i oppstarten av 

prosjektet? (admin) 

Structure and 

roles 

6. Hvordan er prosjektet i dag organisert? 

a. Hva ser du på de ulike aktørenes roller? 

b. Hvordan samarbeider dere?  

c. Hvem er ansvarlig for å lede prosjektet fremover? 

d. Hvordan ser du din rolle i å lede prosjektet fremover? (need 

management approach) 

e. Hvordan forholder du deg til de andre aktørene i prosjektet? 

f. Hva mener du er det viktigste formålet med prosjektet?  

7. Hvordan samarbeider dere med de andre aktørene for å fremme 

innovasjon? 

a. prosess, interaksjon, verktøy, forhandlinger 
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8. Hva fungerer godt og fungerer ikke godt? 

a. Kom gjerne med historier om gode/dårlige opplevelser 

9. Hvordan motiverer dere hverandre til å finne gode løsninger? 

10. Kan du fortelle noe mer om gruppedynamikken i prosjektet? 

Enabling 

citizen 

involvement 

11. Hvordan har innbyggerne blitt involvert i prosjektet?  

a. Hvilken fase av prosjektet, tiltak 

12. Har tiltakene endret seg i løpet av prosjektet? I så fall, hvordan og hvorfor? 

13. Hvem er ansvarlig for å sikre inkludering av innbyggerne i prosjektet? 

a. Har dette endret seg i løpet av prosjektet? Hvorfor? 

14. Hvordan samarbeider dere med andre aktører for å sikre 

innbyggerinvolvering i prosjektet? 

Role of 

Citizens 

 

15. Hva legger du i begrepet innbyggerinvolvering? 

16. Hvorfor mener du innbyggerne bør bli involvert i prosjektet?  

a. Hva mener du er innbyggernes rolle i prosjektet?  

17. Hva slags erfaring har du med involvering av innbyggere i prosjekter fra 

før av?  

Innovation 

(management) 

 

18. Hvordan blir innsikten fra innbyggerne behandlet/brukt i 

innovasjonsprosessen? 

a. prosess, interaksjon, verktøy, forhandlinger 

19. Hvordan blir innsikten kommunisert innad i prosjektet? 

i. Hvilke virkemidler blir brukt? 

Interplay 

 

20. Mener du innbyggerne hemmer eller fremmer innovasjon - i så fall på 

hvilken måte? 

a. hemmer/fremmer progresjonen i prosjektet 

21. Hvilke utfordringer ser du med å involvere innbyggerne? 

22. Hvilken overordnet verdi/hensikt mener du involvering av innbyggerne 

har for prosjektet?  

23. Hvilke kriterier har dere for evaluering av prosjektet?  

a. Hvor ofte blir prosjektet evaluert? 

24. Hvordan ser framtidsutsiktene ut for prosjektet?  

a. Generelle utfordringer med prosjektet 

b. Hva fungerer, hva fungerer ikke 

25. Er det noe du ville ha gjort annerledes med prosjektet hvis du kunne ha 

startet på nytt? 

26. I et drømmescenario - hvordan ville du ha innredet prosjektet?  

Wrap up 27. Avslutningsvis, hvordan mener du man kan komme til de gode løsningene 

innenfor kollektiv mobilitet? 

28. Er det noen tanker, momenter eller innspill rundt din opplevelse av 

innbyggerinvolvering i prosjektet som du føler vi ikke har dekket? 

 

Takk for at du tok deg tid, jeg setter stor pris på det! 
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Questions for citizens 

Theme Question 

Personalia 1. Alder 

2. Stilling 

3. Hvordan ble du involvert i prosjektet?  

4. Hvor lenge har du tatt del i prosjektet?  

Role of 

Citizens 

5. Hva legger du i begrepet innbyggerinvolvering? 

6. Hva mener du er din rolle i prosjektet?  

a. Hvorfor ønsker du å være testpilot? 

b. Hva er din motivasjon for å ta del i prosjektet?  

7. Har du noen erfaring med å være testpilot i prosjekter fra før av?  

Enabling 

citizen 

involvement 

 

8. Hvilken aktør har du hatt mest kontakt med i prosjektet?  

a. Har dette endret seg i løpet av prosjektet? 

9. Hvordan får du gitt tilbakemeldinger til prosjektet? 

10. På hvilken måte føler du at din tilbakemelding blir tatt imot?  

a. Føler du at du blir lyttet til og tatt seriøst? 

b. Har dette alltid vært tilfellet? 

Interplay  

11. Hvilken overordnet verdi mener du involvering av innbyggere har for 

prosjektet?  

a. Hvorfor bør innbyggerne involveres i pilotprosjekter? 

12. Har du opplevd noen utfordringer med å være testbruker i prosjektet?  

13. Er det noe som kan forberedes når det kommer til innbyggerinvolvering i 

prosjektet? 

14. Hvis du fiKKmuligheten til å være testbruker igjen, er dette noe du ville 

ha gjort? Hvis ja/nei, hvorfor? 
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Appendix C: Transcriptions 

Name of stakeholders Referred Page 

Bodø Kommune  BK 1-19 

Citizens (C1) – (C2) C1 – C2 1-4 

Citizen (3) C3 1-2 

Citizen (4) C4 1-2 

Citizen (5) C5 1-2 

Kobla Kobla 1-9 

Nord University  Nord 1-6 

Nordland Fylkeskommune (1) – (2) NFK1 – NFK2 1-22 

Bymiljøetaten i Oslo kommune (1) – (3) BYM1 – BYM3 1-14 

Ruter (1) R1 1-13 

Ruter (2) R2 1-17 

Statens Vegvesen Oslo SVO 1-10 

Applied Autonomy AA 1-8 

Brakar Brakar 1-9 

Bus operator BO 1-8 

ITS Norge ITS 1-13 

Kongsberg Innovasjon KI 1-8 

Kongsberg kommune KK 1-14 

SINTEF SINTEF 1-7  

Statens Vegvesen Kongsberg SVK 1-10 

University of South-Eastern Norway USN 1-8 

Viken Fylkeskommune Viken 1-8 

Vy Vy 1-12 
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Bodø Kommune (BK) 

 

00:10 Jeg bare lurer på… når det er sånn workshop med tilbakemeldinger. Er det noe forskjell fra 

det vi hadde i går, altså sånn strukturmessig? 

00:21 Ja, det her er jo organisert mer som et oppfølgingsprosjekt, sånn at… Vi har jo prøvd mye 

forskjellig, sånn at.. Ja, det er jo forskjell på hva slags møter vi har og… her så er det jo også sånn at 

vi har ekstra støtte med at det er app-utviklere, sånn at du vil jo faktisk få et.. Det blir synlig de 

tilbakemeldingene de gjør underveis. Både med at man er ganske tett på nå, med at vi er tre aktører 

som kan være tilstede intern eller via Facebook-gruppen for eksempel, som gjør at du føler deg mer 

ivaretatt enn for eksempel at vi nå kjører folkemøte eller om vi har et litt mer sånn frittstående prosjekt 
da, sånn at jeg vil jo absolutt si at: “Her vil jeg tro at innbyggerne føler seg mer ivaretatt enn andre 

type arrangementer vi har testet før”.  

 

01:09 Jeg bare tenkte sånn i forhold til mer syklus 1 versus syklus 2 på en måte. Du har jo innføring 

i app, også har du den workshopen som er om to uker. Holdes den helt likt? 

01:28 På workshop nummer to, så er det en mer sånn… du kan kalle det en rundbordsdialog da, hvor 

at vi først på en måte “Brain stormer” alle opplevelsene man har hatt rundt bruken av appen, også… 

mens at vi er det, så setter vi det på tavlen også prøver vi å prioritere hva som er det viktigste for oss, 

både i forhold til erfaringer som er gjort også i forhold til tankespinnet på hva som hadde vært kult å 

putte inn der... Også i forhold til… litt sånn: “Hva er faktisk mulig, hva er noen utfordringer vi vil 

kunne se på?”. Det er jo klart at på denne piloten 1, så var det interne, men du snakker ut ifra et 

innbyggerperspektiv da, ikke sant. Du er jo på vei til og fra jobb ikke sant… men da var det jo fort at 

vi havnet i store ideer, for vi har jo allerede ganske mye inspirasjon fra andre prosjekter som vi er 
knyttet til. Da for eksempel det her med… som var på skjermen: “Kan man få inn informasjon om 

brøytetiden?” for eksempel… “Vil det hjelpe deg med å velge sykkel over buss?”. Og da kommer vi 

selvfølgelig inn fra et faglig perspektiv på hva som er utfordringen med det og “bla bla bla”, sånn at… 

Jeg vil si at i forhold til prosessen med denne, så er det en bra ting at vi har vært igjennom det internt 

først, også tror jeg at vi kommer til å få en veldig stor verdi, uavhengig av hva vi ser i appen, men 

også på hva som er viktig… og det er på en måte ByLaben sitt… ja, hvert fall ønske med å delta her, 

er jo å bli litt kjent med hva er det som egentlig er viktig for folk flest når du snakker om mobilitet, 

fordi at… den der innbyggerstemmen den.. selv om at du kan knytte den direkte til ett tema eller ett 

prosjekt eller … etter område, så er det fortsatt noe grunnleggende med det som vil kunne ha en 

overføringsverdi, uansett om du snakker om smart City, mobilitet…, hvordan man tilbyr tjenester fra 
en kommune, så det er litt interessant å se på det viset og da. Og det tror jeg kan bli litt spennende her, 

fordi her er vi… Ja, her er vi rustet på en måte sånn at de som blir med føler seg ivaretatt, vil jeg tro. 

Og det er noe jeg ikke vet om folk flest føler i alle de tingene vi setter i gang i kommunen. Det er 

veldig mange ganger at det er en… ikke nødvendigvis en engangshendelse, men selve den 

interaksjonen er kanskje basert litt på et møte også blir prosessen videre kanskje litt usynlig vil jeg 

tro… Sånn at her får du litt bedre oppfølging og det vil også gjøre at vi kan…. kunne stille noen 

spørsmål om prosess også i forhold til hvordan de følte seg som deltaker på en mer reell 

innbyggerinvolvering da .  

 

04:11 Men den syklus 1, der var det også eksterne og eller var det kun interne? Nå ble jeg litt 

usikker 

04:16 Kun interne på den første.  

 

04:19 Åja, okei. Ja. Jeg bare lurer så på om du kan fortelle litt om stillingen din?  
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04:30 Jeg ble ansatt i april 2018. Da hadde jeg fulgt prosjektet i… Litt vanskelig å si hvor lenge jeg 

hadde fulgt det på grunn at det var… Jeg var på en måte med på å skape idéen også da via at jeg var 

student og jeg drev og forsket på: “Hvordan er det faktisk innbyggerinvolvering kommer frem i 

SmartBodø-prosjektet?”, som det da var. For at der var målet, og de har også endret litt 

målformulering i SmartBodø, siden jeg begynte å forske på det da, og da var det: mennesket i sentrum, 

smart & grønn også var det innbyggerdialog. Så det var liksom på en måte to som giKKpå 
medvirkning, også var det én som hadde et teknologisk preg over seg. Når du snakker om SmartBodø. 

Det høres veldig… ikke veldig inkluderes ut... og det er veldig mye vanskelige diskusjoner. Store 

linjer det er snaKKom. Nå begynner “Ny by, Ny flyplass var jo katalysator, det vil jo si at det er 

snaKKom å flytte og skape en ny bydel og med det så skal man lage nye arbeidsplasser. Avinor. 

Telenor. De er store aktører. Også internasjonale samfunn er og ser på mulighetene for å etablere seg 

her… Da er det ikke sånn at han Oskar på 17 år som har droppet ut av videregående føler at: 

“Herregud! Det er jo jeg som er eksperten. Det er jeg som skal si hva som skal være her”. Og det var 

da vi fant ut at ByLaben burde være en plass hvor det er trygt å stille de dumme spørsmålene. Du kan 

få informasjon på mer tilgjengelig måte. Vi kan på en måte forminske det gapet mellom innbyggerne 

og ja… myndighet kan man jo si da. For per nå så er det litt kaotisk. Når jeg flyttet til Bodø og hadde 
en del idéer, også: “Hvem skal skulle jeg henvende meg til hvis jeg hadde lyst til å lage en… en 

fiskerifestival som hadde fokus på bærekraftsmålene?.... Skal jeg si det til ordfører? Skal jeg si det til 

hvilken avdeling inne på rådhuset? Skal jeg i det hele tatt telle med rådhuset”... så man må på en måte 

få samlet alle linjene inn til beslutningstakere, var jo litt av det vi håpet at vi ville kunne hjelpe til 

meg. Og det å gi et fjes sånn at… det er kanskje mer komfortabelt for noen å snakke direkte til en 

person enn å begynne å lete seg gjennom en nettside som krevet tretten kliKKfør du i det hele tatt 

kanskje kommer til feil plan… og…. Og det var kanskje litt av den bakgrunnen til hvorfor jeg da ble 

ansatt fordi at… jeg sa det vel gjerne rett ut at: “Hvis man skal lage en by for innbyggerne, så er det 

spesielt at du kun ser utlysningstekster om økonomer og jurister og alle de harde verdiene.. Hva skjer 
antropologer? Hva skjer med sosiale… ulike yrker innenfor det?”... og da var de helt enig. Også ble 

jeg med å utvikle. Når vi da først etablerte ByLaben, så var det en del av rådhusprosjektet. Da tenker 

vi på hvordan kan dette rådhuset være såpass åpent at første etasje føltes trygt ut å komme til uansett 

hvem du er. Også fant vi ut at: “Ja, Rådhuset skal åpne i 2019, da blir det faktisk feil hvis vi skal ha 

medvirkning som en egen pilar også har vi laget et fiks-ferdig-opplegg. Dette må jo utvikles sammen 

med innbyggerne”. Så 2018 var egentlig en pilot på hvordan ByLaben kan fungere og vi var litt… 

dårlige på å kommunisere ut det. At det her var på en måte et forprosjekt. Og da satte vi det i 

biblioteket. Vi fant ut at det er jo en lavterskel-arena. Der har du mange forskjellige. Vi fiKKet område 

hvor at de leste… en sånn aviskrok. Og en del studenter som er der. Så da fant vi ut at der kan vi jo 

kanskje fange opp noen av de som vanligvis ikke ville ha engasjert seg. Fordi at det eksempel som 
traff meg da, var at vi hadde en… åpen dag eller hva kan jeg si. Folkehelsekoordinatoren var tilstede 

og var tilgjengelig for spørsmål og fortelle litt om sitt yrke… hadde presentasjon. Og da slo det meg 

at hvis jeg hadde hørt at: “Ja, nå skal kommunen fortelle litt om folkehelse”, så hadde jeg aldri dratt 

til med mindre jeg hadde tatt med min bestemor… også får jeg presentasjonen… også er det noe som 

bare har blitt min kjernesak med at det handler om å trives på jobben, om å sykle fram og tilbake. Det 

er de små dyttene for å gjøre det bedre for deg selv og de rundt deg, er jo prima eksempel på god 

folkehelse. Så vi tenkte at: “Ja, hvis du har det der, så kan du vise noen små drypp av hva vi jobber 

med og kanskje fange opp interesse som du ikke visste at du hadde”. Også var det veldig stort i starten. 

ByLaben skulle svare ut medvirkning, samskapning og samhandling. Ja… alle mulige ting som er 
flott å ha på en kommuneplan. Å gå ifra det til i praksis, var litt vanskelig med tanke på at… Det er 

ikke nødvendigvis nytt, men fokuset og engasjementet rundt det og at det nå lovfestet så og si for de 

fleste kommunene, det var jo litt nytt. At det skulle satses så hardt på. Og… vi hadde et ganske godt 

utgangspunkt med at “Ny by, Ny flyplass” er et samarbeidsprosjekt i seg selv med Avinor, kommunen 

og fylkeskommunen og… flere prosjekt som har kommet i kjølvannet av det. Blant annet Smartere 

Transport som også har de samme pluss Telenor, som samarbeidspartnere. Og.. og da så vi jo fort at 
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et bibliotek holder jo ikke på med kommersielle aktører… så da falt jo litt denne næringsbiten bort 

.Også er det når vi snakker om å øke medvirkning, det handler også litt om de her trendene vi ser med 

at det er mindre…. altså demokratiet er jo ikke…. har ikke like god oppslutning i forhold til deltakelse 

som det vanligvis har gjort. Man har nye typer former for å kommunisere med for eksempel 

ungdommen. De stemmer jo ikke ved valg. Kanskje de hadde gjort det hvis det var mulig å 

“Snapchate” og snakke med en politiker. Så hvis du skulle teste ut nye metoder av å egentlig engasjere, 
men også skape eierskap til de prosessene som er…, så når du da ikke har lov til å ha verken 

kommersielle aktører. Det er ikke lov til å ha politikere med mindre du har invitert inn hele “røkla”. 

På kommune så var det jo ikke satt av nok tid eller ressurser til at: “Ja, vi har hatt alle avdelingene har 

vært nede i ByLaben og vært tilgjengelig”, men det er han Ola Nordmann du skal ha tak i, sånn at 

hvis fortsatt skal jobbe når det ikke er folk som er tilstede, men også være litt frempå uten å plage en 

person, så det en veldig vanskelig balansegang å knekke rett og slett. Så vi har ikke hatt så gode 

erfaringer med det å være tilstede fordi vi har ikke funnet gode nok organisering på det. Og det er noe 

med at, for det første: kommunikasjonen var ikke god. Vi har masse, masse å lære oss på det å 

kommunisere. Når jeg er der som vert, så ser jeg ut som en student ikke sant, så det er sånn.. Man tørr 

ikke helt å plage en student som prøver å fokusere eller er jeg faktisk en vert og hvem av dem er det 
som jeg faktisk kan snakke med som er ifra kommunen og hvem ifra kommunen har mulighet til å 

være der? Da får du og en mismatch i forhold til at du ikke føler deg kanskje ivaretatt… altså noen… 

de fleste gjorde det, for det er jo noen som bare har et behov for å tømme seg. Så… vi opplever en del 

dilemmaer da. Nå snakker jeg jo langt ut ifra det som faktisk var spørsmålet… men i hvert fall starten 

var at jeg kom inn da som at jeg selv har skrevet en oppgave om innbyggerinvolvering: “hvordan er 

det vi får det opp på et nivå som går utover det her med at vi ikke bare informerer. Hvordan får vi 

denne samhandlingen og dialogen på plass?”. Og…. jeg synes at kanskje så man for teoretisk, og 

hopper over det her med at informasjon er en helt… sånn “crucial” basis å ha for at du skal ha folk til 

å engasjere seg, så må du vite hva det handler om. Sånn at.. der tror at vi norske kommuner kanskje 
gir oss selv nok “credit”. At vi heller skulle ha jobbet med det nederste trinnet. Da tenker jeg litt på 

den her… medvirkningsstigen, men at informasjon står jo helt nederst. Men… jeg synes ikke 

nødvendigvis at det er en dum ting.. at man legger opp til god informasjon. Det er forskjell på 

informasjon og god informasjon, sånn at… det har vært en øvelse vi har jobbet litt med. Alt ifra det 

her med språk, til å få godt nok budskap som man faktisk forstår: “Hvorfor skal jeg komme? Hva er 

det jeg lærer? Hva er det eventuelt jeg gir innspill på? Hvem er det jeg møter, sånn at jeg liksom vet 

at det er riktig nivå jeg gir tilbakemelding på?”. Så det har jeg jobbet ganske mye med. Det vil jeg si 

at vi begynner å se… har blitt veldig mye bedre. Nå er det klart at når jeg tenker på et helt konkret 

eksempel, så var det folkemøtet vi hadde om “Ny by, Ny flyplass”, hvor at vi har et parallelloppdrag, 

hvor de skal lage en områdeplan for hvordan den nye bydelen kan være inndelt. Det vil si at det er jo 
ingen detaljer der. Sånn at det er kun egentlig hva de tenker at: “Hva slags identitet skal de fange opp 

i forhold til hvor legger du grunnstrukturene? Hva slags type næringsutvikling? Hvordan skal du 

balansere det her med offentlig bygg og ja… åpne byrom?”. Sånn at det er veldig diffust egentlig for 

“mannen i gata”, og vi var litt sånn redd for at det ikke er så veldig forståelig. Det er veldig mye 

kronglete prosesser, blant annet det som vi snakket om generell medvirkning, altså… hvis du sier noe 

på en høring, så er det egentlig at beslutningen er tatt også: “Er du enig eller ikke?”. Det er ikke det 

samme som å medvirkningene og være med å skape, sånn at det… det med god informasjon, det tror 

jeg er viktig. Ja.. litt tilbake til folkemøte… så vi var usikre på: “Forstår folk det de faktisk får høre 

nå på dette folkemøte? Og hva er innspillene?”... fordi at folk har lyst på et gangoverfelt nært sitt 
nabolag… vi er ikke på det nivået, men det er gjerne der du har innspill å komme med, for det er noe 

som du har opplevd og noe du vet det er et behov for eller et problem eller en utfordring. Så det å 

kunne løfte seg og snakke om et prosjekt som har 50- til 100-års perspektiv er ikke alltid så lett. Det 

ikke alltid så lett for oss heller å legge nivået riktig, men det fiKKvi til på det folkemøte. Så jeg vil jo 

tro at noen av de øvelsene vi har vært gjennom begynner å manifestere seg med at vi… har vært…. 

vi er flinkere på prosessledelse og på å avklare forventningene. For jeg tror at det er kanskje en av de 
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store utfordringene vi har. Både for å innse selv, men også i møte med innbyggerne. Det er jo sånn at 

tid er jo den meste dyrebare tingen vi har i dag. Altså er du en tobarns alenemor med en fem- og sju-

åring, så hvorfor skal du prioritere å komme på et folkemøte hvis du føler at diskusjonen bare 

forsvinner helt ut i et gangoverfelt som ikke har noe med noe å gjøre for deg. Sånn at vi… vi har fått 

noen erfaringer sånn sett da og det er jo litt artig å se at det begynner å…. Altså det er jo små steg for 

en innbygger… det er jo det som er litt vanskelig for en kommune. Man skal jo på en måte være helt 
usynlig og på den andre måten skal man være helt åpen. Sånn at… det har vært ganske mange 

prosesser som… som ja, nesten man har blitt sjokkert over.. hvor… hvor mye det krever å jobbe med 

internt, men som selvfølgelig bare er en selvfølge for innbyggerne da. Så… ja 

17:11 Men kommer du på andre utfordringer enn kommunikasjon som har vært vanskelige særlig 

i en ByLab-sammenheng? 

17: 14 Ja, som sagt, det er litt sånne forventninger. Det var problem når vi prøvde å være tilgjengelig 

med saksbehandlere. Det var jo klart at noen var jo enklere enn andre, men det var jo... utfordringen 

der var jo for eksempel når vi hadde utbygget eiendom, så er det jo…. eller det komme tilbake til 

kommunikasjon, men det har vært veldig populært når vi hadde.. når du kunne møte en saksbehandler, 

så kunne du på en måte få litt deres hjelp. At du hadde et fjes å snakket med, i stedet for en 
datamaskin… for det er jo. Det er noe med det her med at vi går over til kommune 3.0, eller at du skal 

være mer selvstendig, sant… Og da er det med digitalisering som går på, men…. jeg er jo og altså... 

Jeg er jo i den unge generasjonen, men jeg også der at jeg ringe support fortsatt hvis jeg skal være helt 

trygg på at: “Nå har jeg dårlig tid, nå skal jeg få det til”. Da ringer jeg til SAS eller da ringer jeg til 

hotellet, ikke sant. Og det tror jeg er litt av det vi ikke må glemme. Hvis vi skal være en så stor aktør 

som kommunen da, det her med å ha et fjes, så kan du gå litt dypere enn bare problemet. Du får den 

her følelsen og det er utrolig viktig når du snakket om samfunnsutvikling. Altså hva slags følelse sitter 

du med som innbygger av trygghet, av å bli hørt, av å være til nytte… Av å være en del av det. Vi 

hadde jo sykkelplan på ikke høring…. men en av de tidligere da, hvor vi skulle ha innspill til hvordan 
skal det bli utformet og da satt vi og snakket om den følelsen av å ikke føle seg trygg. Vi har et område 

ved en park her, hvor det er lagt opp til en sykkelvei. Og da… var det et innspillet om at på den ene 

siden så har de en fortauskant, på den andre siden så går det jo trailere, og den føles sånn her stor 

**viser en liten fortauskant med hendene***. Sykkelveien er jo akkurat så stor som den skal være. 

Den er jo til punkt og prikke etter alle forskrifter og regler som du finner, men følelsen av du ikke har 

plass til å dette om eller hva som skal skje, den er utrolig viktig for at den blir brukt eller ikke. Når du 

sa skal legge opp til en ny bydel som skal ikke ha… ja, enkeltpersons biler for eksempel, da må jo de 

der type følelsene og dem… opplevelsen av noe være med i betraktningene da. Jeg tror det er det som 

har vært litt av… ja, grunnpilaren til ByLaben og det er jo det som også kommer igjen: “Hvorfor er 

vi nå skrevet inn i dette prosjektet?”.. sånn.. “Hva skal til for at du endrer bruksvanene dine?”. Fordi 
at for noen så… Ja, så det at miljøet er nok til å se at: “Shit, jeg slipper ut så mye CO2”. For andre så 

er det at du sparer penger. For den tredje så er det at du ser at: “Okei, dette tar faktisk like lang tid. 

Fem minutter ekstra å gå enn så sitte og vente på en buss”, mens andre er det mer det her med å få lov 

til å ha vært med den her følelsen av: “Nå er jeg med på å skape fremtiden. Nå er jeg med på å gi 

mening til flere. Både meg selv, men også samfunnet rundt”, for det er jo det vi også må tenke på at: 

“Ja, vi har, ikke sant, demokrati, vi har medvirkning, vi har alle de “fancy” ord, men det her med 

medborgerskap… det her med at du faktisk har en plass og heller kanskje ser på det positive, Der er 

et eksempel at utenforstående (sjekk), som vi ser også er økende: “Hva skal til for at du bli en aktiv 

del av samfunnet?”. Det er jo mange forskjellige måter på det også, men jeg tenker at det å kunne 
være med og skape og se at dine erfaringer eller din kompetanse….den er litt artig å jobbe ut ifra. 

Fordi det er ikke nok å si at innbyggerne er eksperten, fordi at vi har så mye forskjellige prosjekter. 

Vi har så mange forskjellige ambisjonsnivå. Også så mange forskjellige innbyggere, sånn at det her 

med at å bygge den selvtilliten til innbyggerne, er jo på en måte… min fanesak innenfor ByLab da.  

 

21:13 Men hva synes du er utfordrende med å inkludere brukerne da? 
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21:17 For det første så tror jeg at vi har ganske mange usynlige grupper.. for å kalle dem det. Tar du 

et klassisk folkemøte, så kan du egentlig… jeg kan fortelle deg på… du ser ikke mange innvandrere, 

du ser ikke mange uteliggere, du ser ikke mange ungdommer, du ser ikke mange småbarnsmødre… 

ikke sant. Det er veldig mange du ikke når ut til. Du får de her samme, gamle stemmene og… det er 

vel og bra, men når vi legger opp til å endre litt på dynamikken og hvordan er det vi faktisk skal… 

balansere ut den her nye demokrati-ordningen. Så er det jo ikke helt heldig hvis det gir enda mer makt 
til de få stemmene som finnes der ute… fordi at: “Ja, kanskje det hjelper at vi legger det ned til at 

innbyggerinvolvering med… altså, all direkte-demokrati er den nye formen på hvordan vi får gjennom 

løsninger og beslutninger, men hvis det da bare er 10% av befolkningen som er tilstede på de her 

tingene og det er gjerne de samme stemmene som igjen og igjen går, så blir det jo ikke demokratisk 

allikevel… sånn at. Det er jo en kjempestor utfordring. Jeg skulle ønske at vi… hadde mer…. ja… 

mer kunnskap tror jeg mangler faktisk. Det jobbes jo med, men vi trenger kunnskap til å kunne forstå 

at innbyggerinvolvering krever utrolig mye… Det blir å kreve mer penger. Det blir å kreve mer tid. 

Det blir å kreve mye større prosesser...6 Og det kan selvfølgelig gå av seg selv, og det kan være veldig 

bra i for eksempel i en… når man utvikler en app, så er man jo ute etter brukertesting. Det er litt 

forskjell på hva som er brukertesting, brukermedvirkning og medvirkning på det her med store 
samfunnsnivåer som alle kommuner snakker om i et… SmartBy-perspektiv da. Og vi trenger litt 

innsikt i at det er ikke bare bare og å gjøre teori… altså det krever ganske mye… det krever blant 

annet det her med meningsutveksling og at man har en forståelse fra hverandre sitt synspunkt…. Og 

der tror jeg ikke at vi har noen veldig gode metoder eller redskaper per i dag. Kanskje litt her og der, 

men jeg tror de fleste kommer fortsatt til å ha dette som et veldig stort spørsmålstegn på hvordan man 

skal faktisk få det til… at hvordan får du folk til å engasjere seg, føle eierskap med at de selv har lyst 

til å være der, ikke det at vi inviterer inn grupper. For jeg... mistenker at de fleste prosjektene som går 

i… ulike deler av Norge, de er veldig basert på at vi inviterer inn… Og ja, det er bra på enkelte 

områder og ja, det er med på å bygge kultur hvis vi starter med skoleklassene, som vi på mange måter 
eier som kommune, ikke sant… men noen av de tilbakemeldingene vi har fått, er jo fra eldre. De er 

kjempelei av at det er kun er fokus på unge: “Vi har masse kunnskap å komme med! Vi har masse 

ting vi ønsker å si! Vi har lyst til å bli prioritert!”, og det er jo noe som vi også må ta inn over oss, 

at… ja, de har kanskje et litt annet syn enn det vi kanskje hadde tenkt oss. Kanskje de er litt mer rigid 

for endring, men da er jo det en direkte tilbakemelding i forhold til hvordan vi skal ivareta den 

gruppen. Og kom nettopp ifra NRK for å snakke litt, altså… publikumsdialog er jo fortsatt 

publikumsdialog om du snakker ut ifra kommune eller om du snakker til en forbruker, og da var det 

sånn at: når du skal finne målgruppe, så sa de at jo yngre du går, jo mer fanger du opp. For da var det 

å fange en eldre brukergruppe, så er ikke de unge interessert. Fanger du opp en ung brukergruppe, 

som for eksempel SKAM, så ser fortsatt de voksne på det for de har lyst til å se hva som rører seg. Og 
det… er jo sikkert et bra tips for dem som holder på med sånne typer produksjon, men for oss som 

samfunn, vi får direkte tilbakemelding så… tror jeg ikke at vi skal være redde for å starte i det små. 

Vi har veldig lyst til å fikse alle problemer. Alltid. Samtidig. Og det har vi begynt å lære oss litt nå 

med at… Ja, målgruppen er alle, men det er ikke bare å fange opp alle… og når du tar alle, så kanskje 

så faller mange stoler, så vi… Jeg har lyst til å utforske litt kan man lage en… nesten som en 

fokusgruppe på ett tema og selvfølgelig vil det være overføringsverdi. Altså hvis du får pensjonister 

til å bli kjempeengasjert og bruker frivilligheten og deltar, så selvfølgelig så er det interessant å se om 

det hadde funket på ungdom, men det skader jo ikke å starte med litt sånn forskjellig og så heller så, 

ja... ta med litt sånn bylaboratorium-forsøk at: “Okei, skal vi brukerteste? Skal vi se hvordan vi kan 
gjøre tilbakemelding på et sykehjem enklere for eldre? Kanskje at det er ungdommen som skal være 

inne der og lage prosessen? For kanskje det er de som til syvende og sist kanskje sitter sammen med 

 

6 I wish we had more…I think more knowledge is actually missing. It is a work in process, but we need the knowledge to 

understand that citizen involvement requires an incredible amount ... It will require more money. It will take more time. 

It will require much larger processes 
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hun bestemor og svarer en sånn brukerundersøkelse?”, sånn på sikt så tenker vi å “mikse og trikse”, 

men... jeg tror at... vi har tatt og innsett at man hopper litt til de her store, perfekte løsningene, mer 

enn at man… Noen ting lar seg faktisk best gjøre med de tradisjonelle verktøyene og synspunktene 

man har. Jeg tror ikke vi skal være så redd for å endre alt hele tiden da, med at man glemmer disse 

nettsidene og alt skal på Snapchat eller alt skal på Facebook, så får man vite nå at ungdommen liker 

ikke Facebook lengre. De er ikke der. Så har man liksom gjort et digert regning mot de. Ja, vi har jo 
vunnet noen ting på det, men det er ikke all innovasjon som trenger å være ny på en måte. Det handler 

mer hvordan du bruker det og setter det sammen. Kanskje… den måten vi… må også jobbe litt på da.  

 

27:22 Hvilke metoder er dere bruker nå? 

27:26 Vi.. vi har sagt at ByLaben skal være både et fysisk og virtuelt møtested… Jeg har lyst til å si 

at vi har feilet totalt på det virtuelle. Vi hadde det i 2018, men det var… vi som organisasjon var ikke 

rigget for den type løsning som vi hadde da. Også er vi også basert... ByLaben er jo basert på ikke 

sant samarbeidsprosjekter, sånn som her er det jo egentlig fylkeskommunen som er prosjektleder for 

Smartere Transport, mens andre prosjekter som er det jo andre som leder. Så vi skulle gjerne ha hatt 

en sånn type interaktivt nettsted eller app eller hva enn det er for noe, men det har vi rett og slett ikke. 
Så der… derfor har vi ikke heller så mye erfaring med den digitale tilbakemeldingen som vi skulle 

ønske, som vi egentlig har satt at vi skal ha. Så vi har mer testet da fysisk… og da har det vært alt ifra 

workshop til foredrag til ha sånn “stand” ute på gata til at vi har… prøvde å koble opp det opp mot 

andre tema. Vi hadde i sommer et sånt hydrogen-arrangement, som var basert på: “Hvordan gjør man 

om samskapning… til kanskje ikke direkte medvirkning, men i hvert fall det her første trinnet med 

informasjonsflyt på et nivå som gjør at han Oscar 17 også forstår det?”. Og da var det jo det at 

sentralledelsen av Toyota hadde lyst til å fortelle om samarbeidet med Bodø og de ønsket å sende en 

sånn superbåt hit… som har en verdensturne. Og… og da måtte vi selvfølgelig ta den invitasjonen og 

inviterte inn næringslivet, men så fant vi ut at hydrogen er et litt vanskelig tema hvis du ser det fra et 
innbyggerperspektiv, så er i hvert fall… Det jeg forbandt med det som innbygger var jo det her at... 

ja, var det var jo på grunn av den eksplosjonen som var… Er det ikke bare det som er livsfarlig å kjøre 

ikke sant, fra da jeg var liten og hadde hørt… Så ja, det var jo interessant. Kan vi bruke det i stedet 

for å alltid skal “hysje”.. altså skal alltid liksom… selv de gode argumentene til hvorfor man jobber 

som man jobber, det er jo selvfølgelig viktig, men jeg vet ikke hvor mye det faktisk resonnerer med 

folk hvis at du har hørt det en del i historier fra folkemunne, fordi det er jo de du husker. Sånn at vi 

ønsket å prøve å gi ByLab regien på det arrangementet og da laget vi en to-dagers 

medvirkningsfestival eller hva vi kalt det for.. husker ikke. Og da har vi et sånt forum i Bodø som 

heter Innsikt, så hver… må tro jeg det er siste fredag i måneden eller første fredagen i måneden, så er 

det et ulikt tema som handler om næringsutvikling eller samfunnsutvikling i Bodø-regionen… også 
rullerer det temaet da. Og da er det ganske bredt hvem som møter opp og der er det liksom all i fra 

banker til kommunikasjonsbyråer til kommune, ikke sant.. Det er veldig god oppslutning der. Åpent 

for alle… men det er mest næringslivet som stiller, men i bred forstand. Så vi fiKKinnpass der og med 

det så kunne vi jo legge hydrogen ned til: “Hva er det faktisk Bodø kan vinne på å se på 

hydrogenmuligheter? Hva er det vi har i våres region?”. Vi har jo en svær hydrogenfabriKKeller hva 

jeg skal kalle det i Glomfjord. En av verdens største fra 1973, så de fortalte om hva de gjorde. Vi 

fortalte om hva vi kan legge til rette for i Bodø, ikke sant… Så var det litt sånn: “Okei, hvordan kan 

faktisk Sparebanken være med å løfte opp Bodø som hydrogenhovedstad i nord? Hvordan kan et 

reklamebyrå se at dette er faktisk fremtiden?”. Vi tok først en litt sånn bred fra næringslivet, så hadde 
vi en del to som giKKmer på de ekspertmiljøene. De som faktisk har noe de skal investere der, og 

med det også gjorde om til at da går du noe dypere inn i materialet.. Og dagen etterpå var lørdag, sånn 

at vi fristilte oss til at folk var på jobb eller ikke, og da var det for innbyggerne med at du fiKKteste 

ulike eksperimenter som unge ikke sant: “Hva er luft? Hva er hydrogen?” ikke sant, og fiKKbesøke 

den her båten. Vi hadde en konferansier som var en som heter Marie på 11 år, sånn at hun... dro oss 

gjennom de viktige med: “Hva vil det si med hydrogen for å lage et grønt samfunn?”, så da var det jo 
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hennes ord på: “Hva er hydrogen? Hva er bærekraft? Hva er grønn omstilling?”, også fiKKvi de 

viktigste aktørene da… med at vi fiKKvite litt om hydrogen på et innbygger…, eller barnevennlig 

språk. Vi fiKKhøre om “Ny by, Ny flyplass” i forhold til at vi har lagt til at den nye flyplassen vil ha 

en egen Hub for fly som går på elektrisitet.. hvordan kan hydrogen brukes inn der? Sånn at det var 

veldig sånn artig måte å jobbe metodisk av de erfaringene vi har hatt. Og det fiKKvi veldig, veldig 

beslutning på da. 

 

32:46 I forhold til Kobla da? Hvordan har dere kommet fram til det samarbeidet der? 

Det er egentlig fylkeskommunen som har tatt… eller fått den forespørselen. Også er jo vi koblet på 

som prosjektpartner i Smartere Transport og ByLaben er jo da en egen… eller skulle jo være… eller 
er arenaen for innbyggerinvolvering, uten av vi helt har knekt den nøtten. Og med tanke på at det har 

vært litt sånn… frem og tilbake med hvor og hvordan ByLaben skal fungere, så har vi heller beveget 

oss inn på et spesifikt prosjekt hvor at det da blir at vi har ansvar for innbyggerinvolveringen med å… 

egentlig rekruttere folk og følge opp at de får den nødvendige støtten i forhold til… ja, den… 

tryggheten til å si meningen sin, til å delta og være med i en prosess, er jo egentlig vårt ansvar å følge 

med på. Også er det jo da Kobla som får ansvar for å synliggjøre innspillene også er det 

fylkeskommunen som da skal sette ut når det er ferdig prosjekt og betale for det da. Så… jeg ble 

koblet på litt… rett før jul… tror jeg at jeg ble. Litt usikker på hvordan hele den prosessen har gått. 

Jeg har vært litt skjermet fra Smartere Transport til at vi hadde på plass når det var… nødvendig å få 

på innbyggerinvolvering, for det er veldig mye… det er veldig fort at når man har et litt sånn… ullent 
mandat, altså alt kan kobles til innbyggerinvolvering, men det er ikke alt som på en måte… lar seg… 

ja,  dele videre eller som er rigget for at innspillene faktisk har en hensikt. Og det er noe vi prøver å 

være litt påpasselig med. Vi har ikke lyst til å bidra til den her medvirkningstretthet da, at man spør 

og spør og spør, og det er nesten mer for… Det blir jo selvfølgelig for våres det, for vi vil jo ha input 

for å lage en god tjeneste, men hva sitter egentlig innbyggerne igjen med? Har de den her gode følelsen 

av at jeg er med på noe eller er det bare det at ...*ahhgh*: “Ja… nok en workshop og jeg får ikke vite 

noe svar”.. eller ikke sant. Sånn at har vært litt sånn frakoblet istedenfor og bare sørget for at vi 

kommer inn på riktig tidspunkt, så… Kobla er første prosjekt på en… en god stund nå med Smartere 

Transport. Vi hadde Fremtidsdagene, men det var vel i fjor eller i 2018… jeg husker ikke helt hvilke 

tid det var. Så, ja.. 

 

35:30 Men hvordan samarbeider dere med å samle.. altså brukerinnsikt?  

35:36 Nei, akkurat nå så er det litt.. jeg må si at Kobla har blitt en sånt… nesten et… sideprosjekt… 

det var ikke en av de tingene som var helt planlagt… eller… det er jo planlagt i pilarer, men det var 
ikke helt planlagt sånn som de hovedprosjektene som skal gjennomføres.. men så passet det fint inn 

også var det en god vei for brukerinnsikt. Og med tanke på… Vi tok heller og delte det opp i to, med 

at det var ekstern og intern, bare for å øve oss litt på hvordan kommer denne her prosessen til å se ut 

og hvordan skal vi ivareta den videre. Også vil jeg helt ærlig si at det er litt prøve og feile, sånn at vi 

lærer oss etterhvert som vi også utfører. Sånn i forhold til første fase, så var det mer det her med å se: 

“Hvordan er det her dynamikken fungerer? Skaper den det her engasjementet?”, fordi at i 

utgangspunktet kan du si at våres rolle var å få tak i folk, få det ut, lage den her muligheten til å delta, 

være til stede. Ja, «check». Det lå jo på en måte litt i det å åpne et sånt prosjekt, men hvordan er selve 

engasjementet? Og det var jo utrolig artig å se at folk brukte… altså bruken av appen var faktisk litt 
“ymse” på den første pilotgruppen, men når vi hadde workshopen om hva var erfaringene, så var det 

jo utrolig mye innspill. Sånn at vi har… Det har jo blant annet ført til at vi har nå lagt opp til en litt 

annen modell disse to ukene, at det kun er to uker… at vi nå først tar med det å bare få bruke appen, 

at vi har en egen Facebook-gruppe som vi kan følge de opp enda nærmere i stedet for å slippe dem 

helt “løs”, holdt på si. Også blir det jo da på den workshopen: “Hvordan kan vi følge opp med dem?”. 

Med at både det handler om app-utvikling, men også prosess. Alts: “Hva er det dere ønsker videre av 
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muligheter til å påvirke? Hvilken måte kunne dere ha blitt fanget opp?” ikke sant, at vi har en sånn… 

protokollspørsmål vi kan stille for å videreutvikle og spørre om de har lyst til å være med videre som 

en sånn “ressurspool” i Smartere Transport da.  

 

37:45 Hvordan samarbeider dere for å fremme innovasjon?  

37:46 Med fylkeskommunen? 

 

37:51 Ja, fylkeskommunen og Kobla? For det er på en måte det fokuset som er… 

37:57 For det første så er det egentlig det å… hva heter det… sammenstille visjoner og ønske om å 

gjøre noe. Og jeg tror at Kobla passer jo oss perfekt, så Kobla hadde jo i utgangspunktet det 
tjenestetilbudet på plass før de snakket med oss, også så de at vi passet utrolig bra for hva de ønsket 

å gjøre. De har jo også endret litt i fra hvordan de startet. Det var litt mer Oslo-basert. De var veldig 

der på det med bompenger og… og det nivået, helt til de så at det passet kanskje ikke helt med den 

virkeligheten kommunen da eller innbyggere er, fordi at: “Ja, selvfølgelig vil en innbygger heller gå… 

gå til jobb også kan de kjøre gratis gjennom bomstasjonen når de virkelig trenger bilen”… men lar 

det seg gjøre til at en kommune kan gi sånne tillatelser (løyva) og sånt. Så det å jobbe sammen med 

kommune og fylkeskommunen er kjempeinteressant for Bodø, for vi har jo lyst til å være motor i nord 

da. Det er jo klart at vi i Bodø har jo mer muskler som den største kommunen enn Røst, som er… hva 

er det… 400 innbyggere, ikke sant. Og vi har jo lyst på den overføringsverdien og det sier jo også 

at… ja, jeg hopper litt sånn på nivå… men det handler jo om at Bodø har lyst til å ta en sånn posisjon 
som utstillingsvindu for det grønne skiftet og hvis du da ser på fylkeskommunesammenheng, så er det 

jo det at hvis vi kan lage et tjenestetilbud eller løsning eller metodiKKsom fungerer, først og fremst i 

Bodø. Lokalt, men også regionalt med at du har de her forskjellige.. at du har Røst på 500 stykker, 

ikke sant. Som er en øy. Avsidesliggende. Hvordan skal.. det er ikke bare bare for dem å omstille seg, 

men det er jo også overførbart til for eksempel Sibir, der er det… De er helt avhengig av kull ikke 

sant, for å få varme og sånt… Det er ikke bare å ha elektriske… batterier ikke sant. For hva gjør du 

hvis du først… at uhellet er ute og du stopper med strømforsyning? Og der har du igjen… så da kan 

du se hvordan små øysamfunn kan gå over til avsidesliggende samfunn ellers i verden, til de 

utfordringene  vi ser på ulike type skala og teste. Sånn at… Innovasjons... mulighetene med å ha et 

lite selskap som Kobla er jo… igjen, jeg vet ikke om det er intern eller om det er ekstern. Det handler 
jo om kostnader. Vi i ByLab har ingen kroner til selve prosjektet. Vi er helt avhengig av de andre 

prosjektene som kommer inn som “testkaniner”, eller hva jeg skal si. Utviklingspartnere, så det at det 

er… billig å jobbe å Kobla. Det at de er nye, som gjør at det er faktisk reelt. Du er faktisk med fra 

“scratch” av… og at man dermed også kanskje er mer åpen for å både utvikle, men også forkaste idéer 

og… Jeg tror at det er veldig stor overføringsverdi ved at du har: “Ja, der er det et fysisk produkt som 

kommer ut. En app”, men selve den her reisen av å se at: “Jeg trodde jeg skulle lage dette, men endte 

opp med dette”, er jo noe som er helt grunnleggende i: “Hvordan vi skal medvirke? Hvordan vi skal 

legge opp prosjektene våres? Hvordan er det vi skal prate? Hvordan skal vi følge opp? Og hvordan 

kan dette gjøres i storskala? Er det dyrt? Billig? Altså hvordan kan man på en måte… skalere det til 
riktig bruksområde?”, og jeg tror dt er der at det er veldig fint å være med en fylkeskommune fordi 

de har et ansvar langt utenfor Bodø. Nesten i den grad at Bodø ikke er en prioritet... vi er jo partner, 

vi er ikke prioritet på kanskje så mye støtte og… undervisning holdt på å si. Der er det mer at de har 

et ansvar for de mindre kommunene. Sånn at… vi har mye å lære i forhold til det å være et forbilde, 

men også være noen som på en måte drar med oss videre og hvis at vi lager løsninger som ikke er 

overførbart til… vår umiddelbar nærhet,  så kan ikke vi forvente at Ghana ser at det er noe potensiale 

å se hit etter. Men det vil jo det være… Vi ser jo at vi lærer masse av andre byer bare med å ha vært 

en SmartBy. Så er det ikke nødvendigvis tittelen som gir oss så mye, men det gir oss noen knagger å 

henge på til at vi kan utvikle metodene enda bedre…, men vi kaller det for en Bylab… Så ser man jo 

automatisk til Danmark, hvor man har helt utrolig store… og selvfølgelig så er det noen faktorer der 
som er veldig ulike ifra en liten… stor-middels by i Nord-Norge, men det gjør jo kanskje at vi 
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forbedrer noen av de metodikken som allerede ligger til grunn. Og… det er litt spesielt med Norge. 

Vi er en spesiell type folkeslag. Vi har jo egentlig… si i utgangspunktet, så ja.. Det er.. det er spesielt 

å jobbe med utviklingsarbeid fordi at... innovasjon i offentlig sektor kan være helt banale ting, sånn 

helt… ja, det kan være så enkelt som å si at: “Ja, vi er nødt til å kommunisere bedre. Vi må lage et… 

Må få folk til å vite at vi åpne mellom to og tre”, det kan på mange måter oppleves som innovasjon i 

offentlig sektor. Så har du andre ting som bare går utrolig fort og som er digert og som gir så mye rom 
til at man kan prøve og feile og teste… og jeg tror det er styrken til ByLab. At vi har sagt i mandatet 

at her skal vi prøve, teste, feile. Og det er veldig viktig fordi det går ikke an at vi legger frem et… ja, 

ferdig boks om at: “Her kan dere medvirke innenfor”, fordi at det vil være så forskjellig fra folk til 

folk, på samme måte som hva som trigger deg.. Både endring, men også deltakelse da. Sånn at… 

innovasjonsprosjektet med Kobla tror jeg at… det er tydeligere. Du får et konkret resultat. Om det er 

bra eller dårlig, så er det fortsatt et konkret eksempel. Og det er ikke alltid like lett å vise til, når det 

er snaKKom involvering… som metode eller verktøy for en kommune eller en fylkeskommune.  

 

44:13 Men er det noen utfordringer som du ser med samarbeidet da? Forbedringspotensialer er vel 

mer ordet for det... 

44:24 Nei, jeg er jo spent på… hvordan det faktisk kan brukes. Altså om det blir populært, det vet 

man jo ikke. Det er klart at å bruke det i to uker mens at du med utvikling gir kanskje en liten ekstra 

“boost”, men hvis jeg snakker som innbygger selv, så jeg glemmer jo helt den appen når jeg… dro 

hjem på juleferie, så kom jeg tilbake hit igjen og hadde en ambisjon om å teste mye. Vi spurte til og 

med om de kunne la det stå åpent for oss testgruppen for det var så artig å bruke den. Også tar nå 

hverdagen deg også glemmer du det litt av også… Altså endring er vanskelig og… så det blir veldig 

spennende å se om: “ Er produktet faktisk godt nok til at dette blir så vellykket som Vipps?”. Og det 

er jo også en egen læring da. Det ikke sant… at har vi… krever det økonomiske muskler som vi ikke 

har lagt ned i dette? For at den ting er jo å eksperimentere, men en annen ting er faktisk å rulle det ut 
i stor nok skala. For det er jo og en balansegang. Sånn at…. Ja, det vil jeg si vil være en utfordring i 

forhold til å sjekke av på lista om det var 100% vellykket eller ikke og det er jo kanskje et krav… jeg 

vil tro noen av innbyggerne har at: “Hvorfor settes det i gang så mye prosjekter hvis at det på en måte 

aldri… kommet et veldig godt resultat ut av det?”, og det er jo det som er utfordringen med innovasjon 

og utvikling… At… det vil alltids være noen som stiller spørsmål og om det er på en måte verdt det. 

De tingene vi gjør og hvor mye er læringen egentlig verdt for videre… hvor gode er vi til å forankre 

det vi lærer og ta det med til andre type prosjekter? Også det med overføringsverdiene… så det 

er jo det jeg er litt spent på. Og det er uavhengig av om det er med Kobla eller om det er hvilket som 

helst av de prosjektene vi jobber med da. 

 
46:19 Men føler du at innbyggerne da hemmer eller fremmer innovasjon? 

46:23 Jeg vil si at de… Okei. Igjen, veldig ærlig. Jeg vil si at det er kommunen som organisasjon som 

hemmer. Også er innbyggerne de fremmer det, men vi er ikke organisert på en måte som lar oss utnytte 

det potensialet vi skriver inn. Og det går jo igjen på… altså det går jo helt opp til regjering og egentlig, 

ja… hele internasjonale samfunnet hold på si, fordi at vi har jo masse lover om offentlig anskaffelse 

og ikke sant.. altså. Innovasjon er jo enkelt nok det. Mange gode idéer, men så er det noe med at man 

har ikke tid, penger eller rett og slett lov til å gjøre noen av de innkjøpene eller prosessene som vi 

gjerne skulle ha ønsket. Sånn at… sånn at… isolert, for å svare på spørsmålet ditt. Ja. Innbyggerne 

fremmer innovasjon. I forhold til å få ting gjort, et ferdig resultat, så vil jo si at de hemmer det med 
forbehold med at du skjønner hva jeg mener, med at vi ikke er rigget for å legge opp til stor nok 

innbyggerinvolvering som faktisk ville ha laget de beste resultatene. Eksempel på det er jo at vi har 

hatt… vi bruker jo Ungt Entreprenørskap og har alle 8. klassinger til å svare på caser vi har laget. Jeg 

tror det var for to år siden, så var det snaKKom… Det er jo alltid sosialt entreprenørskap inne da og 

da er det litt sånn folkehelseperspektiv og da var det sagt at: “Ja! Det vi gjør er at vi bytter ut alle 

fortau med trampoliner fordi at da blir det artig å komme seg til jobb. Da setter du igjen bilen. Du får 
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friskt luft. Du bare hopper, så du er aktiv og det er liksom.. det er gøy og det blir veldig spesielt for 

Bodø”. Det er jo et fantastisk eksempel. De svarte jo ut hva som var styrkene med det. De skulle jo 

selvfølgelig ha sveve-trampoliner da, sånn at… det krevde jo ganske mye... både mineraler som vi 

ikke har og… økonomi som i hvert fall ikke er på plass, men tanken var jo relativ ut. Så kom det her 

med utfordringer da. Det er en god innovasjonsidé, men så kommer det som hemmer. Hvis vi skulle 

ha sagt ja til det, altså:.. “Hvor skulle prosessen ha startet? Hvordan skulle vi fått gjennomslag for å 
bytte ut en hel gate med bare trampoliner? Og når skulle vi ha satt av tiden til å forklare og finne ut 

de andre løsningene fordi hvordan skal en rullestol går der?”. Da må du også legge opp til diskusjon 

om at: “Okei, da må du i hvert fall en sti på siden”… altså jeg skulle gjerne ha ønsket at vi kunne tatt 

på alvor et sånt type innspill, for når vi snakker om “Ny by, Ny flyplass” som er hundre år frem i tid, 

så kanskje så er trampoliner det riktige svaret, men vi er så… men vi ser så inne i de prosessene sånn 

som de er nå. Vi har økonomi som bunnlinje.... Og derfor så vil jeg si at innbyggerinvolvering vil 

hemme en sånn prosess fordi at hvis vi skulle ha virkelig tatt det på alvor nå... med trampoliner også 

er svaret selvfølgelig nei, så har jo vi kastet bort masse tid og ressurser som vi ikke har i 

utgangspunktet, sånn at… hele systemet trenger en skikkelig omforming på en måte.   

 
49:36 Hvordan føler du at det burde vært strukturert da? Sånn optimalt sett ? 

49:39 Optimalt så skulle jeg ønske at… at det var satt av…. Jeg synes vi skulle ha startet med ledelsen. 

Vi skulle ha startet med intern kunnskap: “Hva er medvirkning? Både for oss… Hva spør vi etter? 

Men hva er medvirkning også for innbyggeren som skal gi fra seg innspill? Når kan du ha det?”. Her 

er det selvfølgelig mange gode, enkle svar på det da, men i en sånn skikkelig dyp prosess, så kreves 

det mer enn at du har lest en halv side på Difi, eller hvor du finner de ulike… tingene du lurer på. 

Også det her med det helhetlige perspektivet. At du virkelig hadde “røsket” litt opp i de… 

maktstruktur… eller ikke maktstruktur. Det vil jeg ikke si…. Vi har mange… vi er utrolig gode… vi 

er en kompetansebedrift av dimensjoner… en kommune liksom, men vi kanskje ikke så gode på å se 
utenfor våres silo og ha tid nok til å… virkelig samsnakke før vi setter i gang en… en prosess. Og når 

vi da… Videre så skulle jeg ønske at vi også strukturerte det slik at det var nok penger til at du kunne 

tatt en skikkelig, skikkelig stor diskusjon og hatt den der meningsutvekslingen… fordi at… det er 

også et punkt at, i noen tilfeller så føler jeg at man hopper over fordi at… det er ikke nødvendigvis 

feil å ha et fortau som er laget av trampoliner, men du må forstå hvorfor det kanskje ikke fungerer og 

du må forstå hvorfor du eventuelt skal vurdere det. Så det krever ganske mye fra egentlig alle parter 

da.  

 

51:29 Men føler du på en måte den strukturen som kommunen har nå, om den hemmer samarbeidet 

med la si pilotprosjekt sånn som Kobla og dens potensiale? 

51:36 ….Nei, nå som jeg sa… så snakket jeg egentlig generell kommunestruktur, men nå er det jo 

klart at jeg kan jo bare snakke ut i fra Bodø kommune, for det er kun der jeg har vært ansatt, men der 

opplever jeg at vi er ganske fremoverlente og at vi faktisk har ganske høy terskel for hvor mye vi får 

lov til å teste ut. Det merker vi jo litt når vi er ute og snakker med andre kommuner som også er, ja, 

både langt frem i skoen og de som kanskje er… jeg vet ikke… henger litt etter eller har større 

utfordringer. Sånn at vi forhold til et prosjekt sånn som med Kobla, der føler jeg at… der hemmer 

ikke Bodø kommune den utviklingene. Der vil jeg faktisk si at tvert imot at det er et ganske godt 

eksempel på hvor stor frihet vi har til å kunne teste ut på ulike nivå. Og der har jo også, vil jeg si 

ByLaben generelt, har vært utrolig heldig. Altså jeg har aldri fått beskjed om å si nei til et prosjekt. 
Jeg bestemmer det helt selv hva som passer inn eller ikke. Det eneste som på en måte har vært er 

organisering rundt, at vi var i et bibliotek og ikke kunne ha alle inn der, også er det jo… igjen til 

organisering… altså det at vi ikke har penger… det og at det er et lovverk jeg må forholde meg til er 

det som hemmer, men Bodø kommune er faktisk en utrolig god fasilitator med tanke på at jeg får lov 

til å fasilitere sentralledelsen av Toyota.. altså. Øverste i Toyota kommer til lille Bodø og det er 

ByLab. Innbyggerne som får lov til å sette agendaen. Eller på vegne av Bylab da, men det er… det er 
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ikke noe jeg ser for meg at enhver kommune hadde tillatt, sånn at… i forhold til egen kommune og 

hvordan vi legger til rette for innovasjon, så vil jeg si at… i ByLab-sammenheng, så er det absolutt 

meget positivt. I forhold til kommunestruktur generelt, så er jeg fortsatt der at jeg tror at vi har et stort 

stykke arbeid å gjøre for at vi faktisk vet hva innbyggerinvolvering betyr i sin helhet. I hvert fall i 

forhold til det vi setter på planene da. For det er det ganske høyt ambisjonsnivå.  

 
53:45 Men i forhold til sånn hvis dere kunne ha omstrukturert hele pilotprosjektet på nytt? 

53:55 Nei, jeg er jo… jeg må bare snakke ut ifra mitt ståsted og jeg er jo litt “fan” av å ikke ta for gitt 

de små stegene. Jeg er vi er litt fornøyd med at… et lite prosjekt, eller et lite delprosjekt i et stort… i 

en stor satsing, sånn at… per nå så føler jeg meg veldig trygg med måten vi har gjort det.. og… 

selvfølgelig så hadde jeg ønsket at vi fiKKenda flere folk med i piloten, men… men nå har vi lagt inn 

at du kan dele med en venn enkelt… man har… det er litt.. Det som er… det som er… vi vet ikke helt 

hvordan vi skal gå frem og det å tørre og være ærlig på det og det å tørre og lære kontinuerlig gjennom 

hele reisen, er jo det som jeg ønsker å få ut av det og på ByLab sine vegne i forhold til det med Kobla. 

Derfor er jeg glad for måten vi har… sånn som per nå. Det er utrolig mye støtte å få i fylkeskommunen 

som har den her… kompetansen på stort nivå når det kommer til… mobilitet, så har du Kobla, som er 
veldig gode på det de gjør. Både i forhold til det å forstå hvordan… ja, ulike mobilitetsløsninger å 

forstå, men også det her med å utvikle nye bruksområder. Også har du oss som da… har alle lover og 

forskrifter som vi må forholde oss til, men også at vi tør og teste og utfordre de satte rammene som 

finnes. Sånn at… jeg ville faktisk ikke ha endret på det, så ville jeg heller ha… ha satt litt… fortsette 

med å sette strenge krav til hvordan vi skal følge opp dette, med at de erfaringene som gjøres… ja, er 

med på å utvikle neste steg… fordi det er jo også noe med, som gjør det komplisert, men også… på 

sin måte gir en verdi, er jo det at det er jo litt ustrukturert. Det er litt sånn… “up in there” hva vi faktisk 

får her. Vi prøver ikke å sette så veldig mye struktur, sånn at vi faktisk får den reelle opplevelsen av 

om: “Er det nok å bare gå ut i avisen og si at: “Hei! Kom og bli med!”?”... ja,  sånn at… prøver å 
holde det så kaotisk som mulig, men at vi har en læringskurve som følger de… ja, både resultatene 

og de… innspillene eller dialoger som kommer utover dette teppet, så… Nei. Veldig fornøyd 

egentlig.  

 

56:31 I forhold til samarbeidet da, er det noe du skulle ønske kunne blitt forbedret der?  

56:35 Nei, vi er jo…. jeg er veldig fornøyd. Jeg føler at vi er veldig nært fylkeskommunen da. Kanskje 

er det en…. sett fra med andre briller, så er det kanskje en ulempe at vi blir godt kjent og sånn.. Vi er 

veldig på samme bølgelengde. Av og til så vil det jo faktisk være det at hvis du er med en ekstern part, 

at kanskje skjerper deg litt på ene og at det krevet. At du har tydeligere rammer for hva som er hvem 

sitt ansvarsområde… så det er kanskje en ulempe. Det er jo det at jeg stoler på prosessen… Sånn i 
forhold til ByLab, så har vi jo tidligere… det er jo allerede nå ett år siden, at jeg ba om at jeg har lyst 

til å trekke meg ut og bli koblet på når det er nødvendig, For hvis du følger en prosess, så får du mer 

og mer arbeidsoppgaver som på en måte trekker deg fra hovedfokuset. Sånn at nå stoler jeg fullt og 

helt på at jeg blir involvert når jeg skal bli involvert… og jeg har jo ikke den.. bufferen til å komme 

inn og si at: “Hei. Her skjer det ting som jeg skal være med på”. Sånn at det er kanskje en negativt 

ting, at jeg stoler litt for mye på det samarbeidet som ligger til grunn. For det er jo klart at det er ikke 

alltid man ser ting fra andres perspektiv. Så kanskje jeg ser noe som ikke de ser… så det kan være 

utfordrende, men jeg føler at… det går jo bare fordi vi er jo flere enn bare meg og han Tommas, som 

er koblet på dette. Sånn at vi får jo input fra ulike… ulike hold. Også ja… det sauses litt sammen, men 
per nå så er opplevelsen god, men jeg kan… se at… at… for mye tillit kan også skape noen 

utfordringer da… uten at jeg vil si at jeg opplever dette på dette tidspunktet… men jeg ser at det kan 

kanskje det.. 

 

58:37 Hvordan samarbeider dere da med å sikre at innbyggeren blir involvert? 
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58:42 Fordi vi har så mange forskjellige løp innenfor dette, sånn at… SmartBodø, med hun Marianne, 

er jo den som hovedpartner inn i Smartere Transport. Hun var med å skrive… søknaden og har… faste 

dialogpunkter. Så er det jeg som er innbyggerinvolvering, som har tentaklene ute i egen organisasjon, 

Bodø kommune og opp mot alle Smart-samarbeidene. Mye med at vi to «briefer» hverandre og jobber 

tett i lag… og også da prøve igjen å… å se litt på: “Hva er det som er de store trendene og hva er det 

som rører seg litt da i samfunnet?”. Sånn som at det er jo en veldig stor planleggingsjobb bare det da. 
Også er det det på en måte prøve å ha det overblikket til hvordan kobler du de her små tingene som 

skjer til en annen liten ting som skjer på en helt annen skala. Det har vel egentlig vært mye av den 

jobben jeg har gjort i størst mulig grad: “Hvordan kobler du hydrogen til Smartere Transport til 

innbyggerinvolvering?”. Sånn at… ja, kanskje… som sagt “misser” vi noen ting der, men samtidig 

så… vil jeg påstå at det er en styrke at man prøver og kobler ulike løp til en prosess, sånn at det 

virker… holdt på si… virker helhetlig for innbyggerne, men bare at det er mer forståelig for: “Når er 

det jeg skal inn og når kan jeg komme inn…. og hvor er det jeg kan stille krav om å komme inn?”, og 

der er det viktig for ByLaben da at… det er ikke alltid at vi kanskje legger til rette, men at vi lager en 

trygg arena, sånn at innbyggere faktisk kan si at: “Hei! Dette lurer jeg på.. og hvordan kommer jeg 

inn med det”, og det har vi jo en del eksempler på. Vi blir kontaktet av innbyggerne på… de spør om 
status og de spør om: “Hvordan de kan… hva kan vi gjøre for å være med å videreutvikle ByLaben?”.  

 

01:00:43 Hvordan har dere kommunisert ut i brukerne angående den piloten som var i går? 

01:00:49 Da var den avisartikkel også var det… Litt sånn for å sikre det mangfoldet da. Hadde vel 
lyst til å teste noe nytt med at… Første pilotgruppe var såpass engasjerte og hadde lyst til å være med 

videre, så vi lot dem gjøre det. Også ba vi dem om å ta med seg en venn… fordi du vet aldri hvem 

den vennen er. Du vet ikke om det er mamma, om det er kjæresten, om det… er den irriterende naboen 

som aldri skrur av tenningene om han er inne og henter noe, sånn at… vi testet den. Der er jo da 

erfaringen at hvis du legger arrangementet rett etter jobb, så er du ikke hjemme og henter den pluss 

en personen. Så kanskje hvis vi hadde sagt at: “Ta med en venn også møter du oss… på lørdag nede 

ved biblioteket”, så tror jeg oppslutningen hadde vært større. Så jeg vil ikke… jeg mistenker at det 

ikke var mange +1’ere i går. Avisen… er jo… vi har vært gjennom det: “Hvor mye skal vi legge ut til 

befolkningen i de ulike fasene?”. Litt på grunn av den der medvirkningstreffheten. Litt på grunn av at 

vi var ikke helt sikre på nivå vi ville legge oss på. Sånn at… det ble litt… egentlig litt i siste liten. At 
det ble avis, bare for å vise til folk hva vi jobber med. Et lite eksperiment for å se om: “Er dette 

interessant nok til at folk vil engasjere seg av seg selv?”. Jeg synes jo som sagt at det er veldig 

interessant å se: “hvem som kommer av naturlig tilfang kontra hva er det du er nødt til å invitere?”. 

Også var det også… holdt på si, litt “tvang” for å sikre brukergrupper. Da hadde han NFK1 ansvaret 

for ungdommen fordi han trener et håndballag… også hadde jeg ansvaret for endre, ettersom jeg har 

ganske mange… ganske mange samtaler med de nå angående Bylab, og der… falt jo de dessverre 

ifra. Sånn at…  

 

01:03:00 Men hvem synes du på en måte i prosjektet er ansvarlig for å inkludere brukerne? 

01:03:03 Det er egentlig… kommunen. ByLab. Også har vi… men så var vi enig at i første omgang, 

så tok vi… for å sikre involvering, at vi tok en intern pilot… og da ble vi enig om en 50/50-løsning, 

der vi har både fylkeskommunen og kommunen, for det er jo litt forskjellig… både… innsikter og 

brukere man forsøker da… Også nå når vi skulle til… innbyggerne, så… ja. Vil jeg… så er vi tilbake 

til det her at man har tett samarbeid. At man tar et sånt felles løft da. Og det handler litt om at vi er på 

et stadiet hvor vi ikke har bygd opp… vi har ikke bygd opp de digitale kanalene våres. Sånn at… ja, 

vi bruker Bodø ByLab og Smartere Transport sin Facebook-side, men der er det jo under 1000 brukere 

eller følgere til sammen… lang under det. Og da er det igjen: “Hvem er det som faktisk har likt den 

ByLab-siden?”. Det er ganske mange av… jeg kaller det interne, men det er alt i fra næringslivet, som 

allerede på en måte er involvert og har kanskje litt annen interesse… sånn at… det er jo… ja, litt.. i 
hvert fall litt erklæring der da, at det er vi veldig klar over at vi har vært veldig dårlige på de digitale 
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flatene våres, sånn at… Det er jo det også som på siden av dette, er jo hva ByLaben nå jobber med 

da. At vi… vi har lyst til å…. starte litt fra “scratch”. Ta.. ja: “Hva er det vi har lært i perioden vi har 

vært åpen? Hva er det vi har rigget klart internt? Hvordan er det vi starter på nytt liksom.. 2.0 da? Og 

har med innbyggerne fra starten av? Er det den her metoden som vi har terpet litt på nå, når vi faktisk 

møter folk eller skal vi gå nå… Er vi klar til gå i så stort omfang som vi sa i mandatet i 2018 til at vi 

skal være såpass gode til at man har en “ressurspool”. At man har…litt sånn legger man det ut på 
ByLab, så betyr det at alle får det med seg. Ikke bare de 250 stykkene som uansett kjenner noen på 

rådhuset da. Så… det er jo litt.. ja,.. også derfor ByLab ikke har vært så involvert før nå i Smartere 

Transport, for vi har ikke… har ikke satt i gang… ja, storskala… hvordan det skal fungere til å få tak 

i innbyggerne. 

 

01:05:35 Men hvordan kommuniserer dere innsikten innad i prosjektet? Altså da tenker jeg 

primært på Kobla?   

01:05:43 Til Kobla?  

 

01:05:44 Ja, eller mellom partene? 

01:05:47 Alle oss tre? 

 

01:05:48 Ja 

01:05:48 Vi har Skype-møter også har vi… mail og Skype-møte går det mest på. Sånn at… det er jo 

klart at det vil si at Kobla er mest kobla på rett før at vi… skal gjøre noe med appen og komme opp 

til oss, også har vi litt flere møter, fylkeskommunen og kommunen, oss i mellom. Om: «hvordan er 

det vi synes det passer inn overordnet? Hvordan tenker vi om innbyggerinvolveringen og hva ser vi i 

det store løpet?»..  Sånn at der vil jeg og si at… fylkeskommunen og kommunen er tettere enn Kobla, 
at der vises det at Kobla er den eksterne parten da som vi på en måte har… kjøpt inn som en tjeneste, 

også blir det… Men så er det sånn igjen da: “Hva er det vi skal få ut av det?”, sånn at vi har veldig 

mye kontakt med Kobla etter at de her workshopene er ferdig. Der man snakker om på en måte: “Hva 

var… før og etter, og da er det ikke nødvendigvis i... hva vi har fått ut, men hvordan var prosessen? 

Hva de tenker?”.. Ja, ikke så mye om selve funksjonaliteten til appen, men faktisk hvordan var det… 

det her passet med det vi hadde sett for oss av visjon da… av samfunnsnytten da. Så det er faktisk når 

jeg tenker over det, litt interessant at vi er jo der da… På den samfunnsnyttekonteksten, vi snakker 

ganske mye med alle tre partnere og det er spesielt det fylkeskommunen og kommunen snakker om.     

 

01:07:25 I forhold til mer lederskap. Hvordan ser du din rolle spiller inn når det kommer til å lede 

prosjektet fremover?  

01:07:44 På Kobla eller? 

 

01:07:45 Du kan ta Kobla først, men også ByLaben som et eget spørsmål 

01:07:50 Med Kobla så merker jeg at i hektiske tider, så er det veldig god støtte… nesten litt “pute” 

at fylkeskommunen har såpass stor regi og at vi har… Altså vi er to ressurser fra kommunen, hvor 

at… jeg er innbyggerinvolvering og han Tommas da er på Internet of Things og…. selve teknologi-

biten. Og han er jo også en så tett sparringspartner opp mot SmartBodø, at han har jo også jobbet 

masse med innbyggerinvolvering, så egentlig alle tingene han ser etter, er på mange måter koblet til 
innbyggerinvolvering, sånn at vi et… et dobbeltsidig fokus på hvordan vi jobber med innbyggere. Jeg 

har jo med at: “Hvordan når du ut til de som man vanligvis ikke fanger opp?”, mens han Tommas er 

veldig der på: “Hvordan det er lett og tilgjengelig i forhold til, altså selve å utforme det da”, sånn at 

vi er jo sikret med mange… med god… med god kompetanse i kommunen og god ledelse i fra 

fylkeskommunen, som gjør at i hektiske perioder så er det ikke så tett fulgt opp som… som det burde 
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være fra min side, fordi at… jeg kjenner veldig på at det trengs en grunnmur i selve ByLaben før at 

det kan fungere som et verktøy eller redskap for noen andre prosjekter igjen da… sånn at. Det er jo 

litt egeninteresse i å være med i de her… og lage et godt produkt i seg selv, som står selvstendig. Og 

ikke bare være den som på en måte hvisker litt i øret, for det vil jeg nesten si at… året som har vært 

har bestått mye ut av at man er mer som en konsulent som gir  gode tips og triks for hvordan er det 

man forbedrer innbyggerdialogen og medvirkningen kontra at du faktisk bygger… en egen merkevare 
som står stødig og som har litt… mer å gå på. Så der vil jeg jo si at lederskapet per nå… i mine øyne 

veldig avhengig av fylkeskommunen, som gjør en veldig god jobb med god bistand ifra kommunen 

med at det enten er han Tommas som har veldig tette bånd til resten av prosjektet og… meg som har 

lederskap til ByLab sånn generelt. Så… så er det interessant å være i en posisjon hvor at du kommer 

ifra… at du er ny til kommunen som organisasjon. Offentlig forvaltning generelt. Det er ikke bare 

bare og sette seg inn og skal begynne å hviske i øret til… masse, masse ulike kompetanseområder 

som har stålkontroll på sitt…. men kanskje ikke innbyggerinvolvering. Du må jo kunne noe om hva 

er det du faktisk skal få innspill på… Så at det første året giKKveldig mye på å bare skjønne hva er 

lov i offentlige anskaffelser, ikke sant… Alle sånne her type ting… også har du igjen da: “Hva er 

forskjellen mellom flyktningkontoret til...”, altså… det er så mange ulike tjenester man jobber med 
og ser du sånn som teknisk avdeling som… når vi startet ikke var så interessert i å ha en ByLab, fordi 

de driver med medvirkning. De kan medvirkning… selv om de nå er sånn: “Hvordan kan vi forbedre 

medvirkningen våres?”. Så det er jo klart at det er jo en prosess der, for at de er forskjell på det nivået 

vi snakker om. Jeg tror at ByLabben er ment mer for den her… kommune...delen, altså samfunnsplan 

da… med at… hvordan skaper du der her med menneske i sentrum? Engasjement. Eierskap. 6 til 60. 

8 til 80.. ikke sant: “Hvordan er det at du virkelig skal føle at du er en del av noe?”7. Det er noe annet 

enn at kommunen driver å graver i hagen din. Selvfølgelig gir du innspill når noen er å… spør om de 

kan rive huset ditt, ikke sant… sånn at: “Hvordan… det her med skille mellom hva er direkte 

påvirkningsfaktorer og hva er den her deltakelsen i det større, at du ser avtrykket ditt..?”. Ikke 
nødvendigvis i konkret… bygge en skulptur, men at du vet at: “Hmm. Okei! De har faktisk…”, eller 

grunnen til at rådhuset har så mye glass, er på grunn av at vi er helt avhengig av at når sola først 

kommer, så vil vi få den inn.. ikke sant. Vi er jo utsultet etter sol når den endelig er tilbake, ikke sant. 

Det er den her forståelsen for hvorfor ting er som de er: “Hvorfor har de kommet dit? Hvorfor er det 

der? Og hva skjer?”. Det tror jeg det som er ByLaben sitt… mandat og da er man… da kan man ikke 

miste seg selv i alle  disse offentlige.. reglene og kulturen og organiseringen og sånn som ting har 

vært, for du er nødt til å bli utfordret for du skal faktisk se de fra et utenforstående perspektiv. Du skal 

se de fra den fra den 80-åringen. “Hvordan gir… avgjørelsen vi gjør… altså, mening for 

innbyggeren?”... og jeg ser jo nå at etter nesten to år at jo mer jeg faktisk har… altså, holdt på si at jeg 

har på en måte… nok erfaring til å komme med gode beslutninger, jo mer ser jeg at de idéene og 
tankene jeg hadde når jeg først startet, er det jeg egentlig falt tilbake til og det som burde ha vært gjort 

hele veien, mens som man kanskje ikke helt… turte å sette i gang for man er usikker på at det på en 

måte… gikk på kryss og tvers av reglene og… hva som er rett i forhold til… ja, ulike 

kompetansemiljø, men… men det tror jeg at… Nå er jeg i hvert fall. Nå er man jo trygg nok til å se 

at: “Ja, noen ting må man…”. Etterfølgende er det noen ting man må utfordre og det noe med å finne 

en balansegang på hva skal utfordres og hva skal… ja, ikke… nesten brukes tid på holdt jeg på si.. for 

det er en tapt kamp.  

 

01:14:18 Men føler du at det har blitt forbedret det siste året, altså etter at du begynte? 

01:14:20 … Ja, jeg vil at vi har lært masse, men… det jeg savner er at mange av de tingene vi har 

gjort i Bylab-regi, er ting som jeg føler uansett ville ha gått sin gang. Et folkemøte ville uansett ha 

 

7 “I think the ByLab is rather meant for the municipality part, so on the social lev-el with… how do you create this by 

putting people at the center? Engagement. [...] Of course, you give input when someone is asking if they can demolish 

your house, right, so: How about this distinguishing between what are direct influenc-ing factors and what is this 

participation in the bigger picture, where you see your imprint? 
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skjedd. En… pressemelding om at alle skal fjerne oljetankene sine ville uansett ha skjedd.. altså. Det 

vi har bistått til nå er hvordan kan du gjøre det litt mer artig? Når vi for eksempel hadde 

beredskapsuken: “Okei, ja. Stortinget printet ut og la i postkassen til alle at det… du må huske å ha ni 

liter vann og bla bla bla..”. Okei… hvordan er det det faktisk setter seg hos folk? Så vi laget en 

utstilling som på at du får det visuelt inn til deg. Vi hadde førstehjelpskurs for å liksom: “Hva er 

beredskap? Er det bare det at vi skal være redde for atombomber eller er det faktisk at du kan gå en 
tur lang stien og møte noen som trenger akutt førstehjelp?”. Altså… det å… å lage den 

meningsstemningen har vi heller jobbet litt med, og… Ja, det er vel og bra og det er innbygger rettet 

på sitt vis, men ville det uansett ha skjedd da? Sånn at… jeg har litt lyst nå å sette i gang mere tiltak 

som er mer… ByLab-spesifikk. Selv om mye av det kommer til å fortsette til å være… måter å utfordre 

det som allerede… er tilstede da. Så litt vanskelig å si.  

 

01:16:00 Men føler du fylkeskommunen er litt mer åpen til endringer eller hva tenker du om det, i 

forhold til kommunen? 

01:16:07 ….. Det jobber ikke vi så tett, så det vet jeg ikke. Basert på andre… andre prosjekter som 

ikke har noe med det å gjøre, så… tror jeg kanskje at det er vanskeligere på fylkeskommunenivå, men 

det kan jeg ikke si noe om for jeg har ikke samarbeidet om det 

 

01:16:29 I forhold til dette prosjektet her. Du har ikke lagt merke til noe, på en måte holdningene 

er forskjell eller sånn? 

01:16:35 Smartere Transport har også en egen hjemmel om at de har lov til å være mer… fremoverlent 

og.. innovativ, sånn at de… på noen måter så tror jeg ikke at de representerer fylkeskommunen i… en 

vanlig forstand da. Uten at jeg vet noe om det heller da, men… jeg vet at de har… de har 

fremoverlenthet som er veldig enkel å ha med å gjøre. Gir litt fart…  

 

01:17:02 Bare litt sånn definisjonsmessig. Hva er det du legger i innbyggerinvolvering?  

01:17:11 Ja.. veldig godt… spørsmål. Problemet er at... det kommer litt an på prosjektet rett og slett… 

Nå kan jeg kanskje for å gjøre det lettere, kalle det innbyggerstemmen.. fordi at det vil være så 

forskjellig i fra det som er… Et lite eksempel som jeg brukte i stad, var jo det med: “Er det virkelig 

innbyggerinvolvering når du er og graver i hagen til noen?”. Altså.. ja, det er enkelt. Da krysser du av 
på plan- og bygningsloven, som på en måte er det førende prinsippet vi har og Bodø kommune er jo 

“up and beyond” forbi det punktet, men… i forhold til å være med… og… sette preg. Altså det her 

med å føle eierskap, er jo..  I hvert fall det ønsker jeg og har lyst til å legge opp til. Engasjement. Ekte 

folkeengasjement. At du faktisk stiller av egen, fri vilje. At du ser at dette er noe som favner deg. At 

du kan… altså…: “I  hvilken grad tror du noen tar med seg et høringsnotat også diskuterer du det 

rundt kaffebordet med mannen sin klokken åtte på kvelden?”, ikke sant… Sikkert noen som gjør det, 

men jeg bruker i alle fall å si at ingen gjør det… Eierskap, altså hvordan er det faktisk at du føler at 

du har en forståelse for at: “Ja, jeg er med på det. Jeg forstår godt hvorfor det er det. Jeg er med på å 

gi innspill. Jeg føler at jeg er viktig fordi at jeg er sykepleier..”.  Grunnen til at jeg også skrev om det, 
var fordi at jeg har så mange venner som sier at: “Jeg kan ikke være med på ditt, jeg kan ikke være 

med på datt, fordi jeg er bare en sykepleier”. Hvis du bare er en sykepleier, så blir jeg jo litt redd for: 

“Ja, okei. Hva skjer med alle de andre gruppene da og er det.. altså.. er tingene de snakket om så… 

politisk… eller at de fremstår sånn, de gjør jo som regel ikke det da, men altså.. hvis de fremstår som 

at du bare er en sykepleier, derfor kan ikke du være med og snakke om hva slags by Bodø sentrum 

skal se ut?”, da har jo vi “misset” noe kjempeviktig fordi det er jo de som er viktige. Det er jo viktig 

for innbyggerne hvordan vi bruker byen… og hvordan er det du får frem alle de her små… detaljene. 

Og jeg tror jo som sagt at det å bygge selvtillit til at dine erfaringer er din kompetanse. Du vet jo om 

du synes at det er fint med blomster langs… gatene eller om du synes at det burde være… ja, noe 

annet der liksom. Sånn at det er de små… Det å bygge sten for sten, det er jo med på å gjøre at du 
kanskje skjønner at: “ja, jeg er ikke bare en sykepleier. Jeg er en innbygger”, og på den måten 
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involvere og legge opp til at det er rom for å komme med.. med meningsutvekslinger, men også at vi 

som sagt… evner å ta imot det. Det er ikke nødvendigvis det at alt må være medvirkning. Alt må gå i 

innspill. Det tror jeg vi har veldig mye å lære og det håper jeg også kan gå inn med det her med 

involveringsprinsippet om at noen ting er bare å gi informasjon på en god nok måte. Jeg har vært med 

på workshoper der folk sier at: “Jeg skulle… jeg skulle gjerne ha vært med og snakket om hvordan 

havnen skulle ha sett ut”, også får du selvfølgelig et krast svar tilbake om: “Ja, men det har jo vært 
ute på høring i forrige uke bla, bla, bla”.. og sånn: “Åja, det visste jeg ikke om”. Å tørre og ta inn over 

seg og høre på hva folk sier.. Ja, vi gjør alt riktig. Vi gjør det mest sannsynlig mer enn til punkt og 

prikke enn hva det loven tilsier, men hadde det vært så farlig å sette opp et skilt med et 

installeringstegninger på: “Sånn her ser den nye havnen ut. Er du enig eller ikke?”. Legg litt mer opp 

til… Nå er vi tilbake til ikke sant. Har vi råd til ekte involvering for vi har jo for eksempel oppe på.. 

Keiservarden, så skal det bygges et hotell. Og… de første tegningen var helt grusomme. Altså folk 

hatet dem. Så ble det lagt ut en ny tegning… også skulle vi ha de ute på høring. Så da satt vi ut bildene 

slik at de var tilgjengelig for folk. Også sa jeg: “Ja, okei, men jeg har jo hørt et annet forslag. Jeg har 

hørt at venstre ville ha en.. et sånn hengehotell, som var bygd nedover fjellsiden”. Det var ikke vedtatt, 

men det var et forslag. “Nei, nei, nei. For det her er en høring”.. men sånn.. Er det da virkelig… “er 
det ekte medvirkning når du bare får ett alternativ å se på?”... fordi at mest sannsynlig… jeg vet at jeg 

ville heller ha hatt sagt at: “Jeg vil ha det hengehotellet”, men når du ikke vet om det. Ikke har hørt 

det og kun får liksom… ganske bestemte ting, så… synes jeg at den her setningen om at det er reell 

medvirkning er noe vi kanskje ikke… Det er ikke et nivå vi er på… og det handler ikke om Bodø 

kommune. Det handler om… ikke sant, hvordan man er “rigget” til at man… man setter noen 

parameter som også vil påvirke svarene man får. Så involvering, jeg ønske at vi var… turte å utfordre 

litt mer og hadde… litt mer… “guts” til å legge i… tid for meningsutveksling enn hva vi legger opp 

til per i dag da.  

 
01:22:29 Og basert på, hva mener du skal finne på en måte de beste mobilitetsløsningene?  

01:22:35 På mobilitet? 

 

01:22:36 Ja 

01:22:37 Det synes jeg at vi må gå litt… bredere ut. Jeg synes at vi burde være til stedet på bussen. 

Jeg synes vi burde gå til de usynlige gruppene. Jeg synes vi burde… prøve i større grad, altså… Det 

er jo… det er jo nesten utopi fordi man har jo ikke økonomien til det. Jeg skjønner jo at 

fylkeskommunen ikke kan drive å gi ut gratis busskort, men det hadde jo vært en fantastisk måte å 

gjort det på. “Hva skjer hvis at vi gir… eks antall personer gratis buss til å teste det?”, fordi at jeg 

liker ikke å ta bussen i Bodø. Jeg hater det der. Jeg synes det er dyrt i forhold til hvor lang tid det tar. 
Jeg synes at jeg kommer meg mye lettere og tryggere og bedre frem med bil. Og det eneste ting jeg 

har for å ta buss er at hvis jeg skal betale parkering, så det billigere med buss og.. hvis jeg skal tenke 

miljø, så er jo buss veldig mye bedre. Men jeg ville aldri ha.. Hadde jeg et busskort, så brukte jeg mye 

buss da. For da hadde jeg allerede betalt for det… sånn at. Jeg skulle ønske at vi hadde hatt litt mer 

laboratorietesting: “Hva skjer når du setter noen på en buss og gir dem et gratis månedskort?”, men 

også med et forbeholdet om at du ber om noe tilbake. Skal du få buss i en måned, så ønsker vi at du 

tenker over de erfaringene du har gjort. Vi ønsker at du er såpass ærlig at når du sier at det var helt 

elendig, så er det noe som vi faktisk kanskje tør å til og med gå ut i avisen og si… Altså vi tør å være 

litt nærmere den innbyggerstemmen fordi at det… det… er vi jo ikke. Altså sånn… Jeg skulle gjerne 
ha lagt ut noen dristige påstander, men jeg tror ikke at det hadde falt i så veldig god jord.. men det er 

en ting vi satser på nå. Så kanskje blir det å se masse rare meldinger på Bodø ByLab fremover…. Men 

ja, jeg skulle ønske at vi var nærmere innbyggerstemmen, både på godt og vondt, og at vi turte å gi 

litt.. teste litt mer sånn helhetlig ut… altså. Når det er snaKKom parker og byrom, hva hvis vi hadde 

invitert inn til… at vi hadde laget et scenario for eksempel så ville jeg påstå at de fleste parker i Nord-

Norge er jo laget etter… ja, etter eksempel fra Roma liksom. Vi kan da aldri bruke de her parkene for 
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vi har jo regn og vind og… dritvær… hver dag… den her kommunen her, en altså ja. Fontener skal 

det være! Ikke noe levegg… Det er ikke nødvendig. Hva hadde skjedd om vi liksom hadde laget et 

laboratorium med at: “Okei, hvis du har en… levegg her. Hvis du har varmelamper der. Hvis at du…”, 

bare sånn… midlertidige ting bare for å liksom teste: “Har det noe for seg å tenke litt annerledes? Hva 

skjer hvis du tar inn… virkelig inn over deg de her lokale faktorene som jeg kjenner tegn på?”. Jeg 

hater å ta buss i Bodø fordi at det er ikke forskjell på Nord-Norge og Oslo når du begynner å snø. I 
Oslo stopper trafikken. I Bodø så kommer alle bussene på samme minutt fordi at de har sklidd ikke 

sant, så i stedet for å ha vært fordelt på en time, så kommer tre på rappen. 18:51. Og da tenker jeg 

sånn her: “Her har jeg stått og fryst i tre kvarter. Kunne i det minste hatt solariumsvegger over meg… 

også okei. Kanskje. Altså det hadde vært kult å kunne bare tatt noen av de her idéene også i bare en 

liten periode. Det er jo det jeg selvfølgelig det jeg ønsker.   

 

01:26:05 Siste spørsmål her. Synes du på en måte de aktørene, altså Kobla og fylkeskommunen, 

føler du de har samme syn på hvor viktig det er å involvere brukerne? 

01:26:23 Ja, jeg føler at… Kobla, absolutt. Selvfølgelig så tror jeg at vi har ulike årsaker til hvorfor 

vi synes at det er viktig. Men det gjør det jo og at man kanskje klarer å se de erfaringene på kanskje 
en litt mer interessant måte og helhetlig måte, og sånn at… Jeg tror at alle er interessert i det, ja, men… 

med litt forskjellige utgangspunkt. 

 

01:26:47 Men hva tror du årsaken er da? Hva tror du de forskjellige årsakene er? 

01:26:50 For Kobla er det jo selvfølgelig å få best mulig app-utvikling. Brukertesting. For 

fylkeskommunen...  så… så… nei, jeg vet ikke. Jeg holdt på å si at jeg tror at de vil ha… et bra resultat 

da på en måte. Det vil jo selvfølgelig vi og, men… det handler jo og om… for dem så de eier jo… de 

drifter jo bussen, sånn at det handler jo også om gode kundeopplevelser. Det er også viktig å gi… når 

de er en leverandør av tjenester. Så det er jo selvfølgelig viktig… For oss så… på lik linje som 
fylkeskommunen og egentlig Kobla og. Det handler jo om å vite: “Hva er de underliggende 

faktorene?”. Altså.. kjenner du til… vet du det, så har du vel egentlig funnet hemmeligheten til hva 

enn du ønsker å… å etablere eller endre, sånn at… det er jo felles for oss alle tror jeg.  

 

01:28:00 Er det noe annet du føler du har lyst til å skyte inn angående innbyggerinvolvering og 

dens viktighet i prosjektet? 

01:28:05 Som sagt… så i forhold til akkurat det her med Kobla. For å prøve å holde oss litt der. Jeg 

er jo kjempedårlig på å holde meg konkret, så… så håper jo jeg at dette er en liten… brekkstang til 

min konkrete leveranse da. Jeg må faktisk finne en måte hvor at du… du følger et engasjement. For 

vi har jo noen som var med her av egen frie vilje og: “Føler man at man får noe igjen for det?”. Det 
er jeg veldig interessert i å finne. For det vil være veldig mange prosesser for… offentligheten i seg 

selv eller organisasjonen generelt som ikke medfører noe som man på en måte kan sitte igjen med en 

merverdi, fordi at man er så forskjellig.. altså…  Er det snaKKom å endre læreplanen eller om bygge 

om skoler eller… alt mulig er jo. Det er alltids noen som ikke er føler at: “Hvorfor gjør vi dette?” og 

sånt.. sånn at... Jeg tror det blir veldig interessant og… og høre hvordan man opplevde denne 

prosessen. Jeg tror det er litt enklere fordi at du har… du har faktisk noe som du ikke bare får på 

slutten, men du følger prosessen og du.. du har sett både før og etter. Hva som var bra og ikke bra. På 

samfunnsutvikling så er det som regel.. altså det er så lange prosesser sånn at det er jo minimum 

halvannet år liksom, da har du nesten glemt hva som var før. Og det er jo kanskje et mål her og. At 
liksom sånn type Vipps… altså jeg husker ikke hvordan det var å overføre penger før, for nå er alt på 

Vipps liksom. Og det er jo en bra ting at du har glemt det gamle, men jeg tror det en liten… ekstra 

gevinst å ha vært gjennom hele… prosessen og jeg… jeg er spent på om de synes at det… om det er 

verdt det. For det er også noe vi hoppet glatt over… altså: “Hva får du som innbygger ut av det å 

medvirke?”. Jeg har ikke et behov… Fet er ikke sånn at jeg går rundt og legger “grudge” over DnB 

fordi de ikke har spurt meg hvordan jeg liker å overføre penger til folk. Jeg synes bare det er helt 
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herlig at Vipps finnes nå. Tenker ikke ett sekund over det. Det er det som på en måte er det gode med 

den her... usynligheten. Også har du igjen: “Hvor viktig er åpenhet og deltakerliste?”, så det er jo og 

noe sånn at.. Alle skriver så mye om at medvirkning er så utrolig viktig: “Er det det for folk flest?”. 

Altså det må være lov å stille det spørsmålet og. Jeg tror at man tør ikke å stille spørsmålet fordi at 

det er jo selvfølgelig viktig å være åpen og inkludere, men… ja, noen ganger så tror jeg vi er litt vel 

opptatt av de rette, fine ordene. Så… jeg vil ikke si at jeg har medvirket på noen ting siden jeg begynte 
i kommunen, men jeg har utrolig god innsikt i ting som skjer og derfor er jeg engasjert i samfunnet. 

Derfor føler jeg en tilhørighet for Bodø. Derfor brenner jeg for mer og gjør mer enn kanskje hun 

venninnen min som er sykepleier, fordi hun er jo igjen kjempeengasjert i alt med hennes jobb, men 

hun har tolket det til at de to tingene henger ikke sammen. For hun jobber jo på sykehuset, så hun 

jobber med helse og omsorg innenfor sykehuset. Det er kun der hun er engasjert. Det stemmer jo ikke. 

For løfter du blikket litt, så er hun med og har selve hjørnesteinen i hvordan… ikke sant, Bodø-

samfunnet funker. Det er jo den største organisasjonen vi har her. 5000 ansatte. Så det handler litt om 

å være i stand til å se deg selv og de store perspektivene. Og det er det jeg tror vi er nødt til å åpne litt 

opp for. Tilbake til involvering, at alt trenger ikke å handle om de her innspillene (!). Det handler jo 

om engasjement og eierfølelse.. har jeg veldig stor tro på. Medborgerskap. “Hva er min rolle? Hvordan 
hjelper jeg meg selv og andre til en merverdi da?”.  

 

Og det er der vi har brukt mye tid nå, for det er lov å gjøre feil med å åpne for mye hold på å si. 

Altså… ja, jeg tror ikke vi har nok kunnskap om hvor og når og hvordan skal vi involvere? For det er 

ikke alle ting som man trenger å si meningen sin på og… Ja, selvfølgelig så er det sikkert gunstig, 

men er det gunstig for oss som prosjektutvikler eller er det faktisk gunstig for innbyggerne? Altså det 

er noe med å kunne skille på de to tingene og, for jeg tror at per nå så… føler jeg noen ganger på at… 

her er det mye som ikke er interessant hvis jeg skulle ha stilt opp som enkeltperson altså. Jeg som 29 

år, uten barn og… ja, jeg har mange ting jeg ikke har behov for å være med på av de tingene vi har 
lagt frem i en ByLab-sammenheng… Og ja, du blir med på å teste ut metodikk, sånn at vi skal gå 

gjennom mye rart, men… vi er nødt til å finne en slags kjerne som balanserer ut, og det gjelder for 

hele Norge. For at jeg ser alle de her gode ordene og det er nesten litt sånn tabu.. Jeg hører med mindre 

at jeg virkelig på en måte forklarer det på en god måte, så er det lett å misforstå. For at selvfølgelig er 

jeg for innbyggerinvolvering. Det er jo jobben min, ikke sant. Jeg elsker jo det! Men samtidig så er 

jeg også der at det må gå an å være litt kritisk og.. stille noen spørsmål om: “Hva er det faktisk… 

innbyggerne får ut av det?”. At vi ser det fra deres punkt fordi at innbyggerinvolvering og medvirkning 

skal være noe mer enn å bare “check’e” av… Det er ikke innbyggerinvolvering at det har vært et åpent 

møte også møtte… en person og hørte på… noe som egentlig var en intern dialog mellom noe annet. 

Sånn at… Ja, jeg er tilbake til det jeg sa. Jeg vet ikke helt hva innbyggerinvolvering er, men vet at det 
er veldig mye mer enn bare innspill. Og jeg vet at det er veldig mye mer enn bare når vi som 

tjenesteutviklere trenger det. Jeg vil at den prosessen skal ha vært snudd på hode. At… når vi får 

forespørsel fra Bodø Seilforening om at: “Hei, vi skal ha et seilerforedrag og bla, bla, bla”, som er i 

utgangspunktet.. nei, det er heller ikke innbyggerinvolvering og det er heller ikke noe vi har direkte 

behov for, men hva skjer hvis at vi klarer å finne en felles forståelse for hvordan vi kan jobbe i lag? 

Om å utvikle til Bodøs gode…”.  Nå er jeg igjen lang utenfor selv prosjektet, men ja.. nei… det er så 

vanskelig å holde seg. Så svirrer noe av.. 
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Citizens (C1) – (C2)  

 

Innbygger 1 

Jeg har jo mange apper. Jeg har jo prøvd en sånn… la oss kalle det “helseapper” liksom, men jeg vil 
ikke si at det har hjulpet veldig mye…. sånn livsstilsmesse. Det vil jeg ikke si, for det blir liksom så 

anstendig når man alltid skal drive å registrere ting. Så det er jeg litt spent på…: “Er det liksom enkelt 

dette her?”. Er det sånn at jeg skal begynne å trykke når jeg begynner og kjøre bil også trykke når jeg 

er ferdig, så er det forsåvidt overkommelig… men jeg gidder ikke hvis jeg skal hele tiden, hele dagen, 

skal holde på inne på denne appen her.  

Innbygger 2 

Jeg tror de hadde gjort det enklere for seg selv at det skulle vært automatisk registrert. 

 

Innbygger 1 

Det tenker jeg og 

 

Innbygger 2 

All bevegelse som skjer på telefonen, for det kan jo være lett for jo i en app, at det blir automatisk 
registrert. For da kunne jeg ha gått inn og sjekket også.. sett: “Å døven. Plutselig har jeg fått den 

belønningen”, så… i stedet for at du fysisk må… for du glemmer det jo av eller så gidder du ikke å… 

Folk er jo late. De gidder jo ikke å gå inn hele tiden og trykke. Til slutt så blir man sikkert lei.  

 

01:07 Så heller at det blir registrert automatisk, så kan du se selv da i etterkant? 

Innbygger 2 

Ja 

 

Innbygger 1 

- Eller om appen, hvis den er usikker da om du har kjørt bil eller om du har gått, så kanskje den 

kan spørre tenker nå jeg… For den burde jo registrere at du kjører. Det er ingen som går i 60 

km/t, så det… det burde den klare å fange opp tenker jeg. Men sykling. Ja, ja. Noen sykler jo 

fort.  
 

Innbygger 2 

Eller at det kunne kommet opp en pling på at det er registrert. Sånn automatisk at nå har du fått ditt 

og datt, og… men det er jo bare noe jeg tenkte på da.  

 

01:38 Men hva synes dere er spennende med, i forhold til mobilitet da? Altså sånn…. er det en 

grunn til at dere møter opp på kun mobilitet eller hadde dere møtt på andre workshops hvis det 

hadde vært brukerinvolvering som hadde vært i fokus? 

Innbygger 1  

Men har du noen… på en måte eksempel på en annen involvering som du mener kunne vært aktuell?  

 
02:10 Nei, altså jeg bare tenker på generelt plan, på mer tema da. Om det er en grunn for at dere 

møter opp fordi det er mobilitet som er i fokus eller er det fordi det er en mulighet til å ytre sin 

mening på en måte? 
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Innbygger 1 

Ja, for min del i det her tilfellet så var det fordi at det var om transport. Det var det. Hadde det vært 

noe… jeg vet ikke hva slags eksempel jeg kan gi liksom. Jeg bruker kanskje ikke kommunen sine 

tjenester så veldig mye, så jeg vet ikke hva det skulle ha vært aktuelt sånn sett. Nei… så hvis det var 

noe jeg ikke interesserer meg for, så hadde jeg jo ikke gått på en workshop uten videre. Nei, det hadde 

jeg ikke. Man bruker jo fritiden sin til å bidra da og da må det jo være noe man er interessert i... tenker 

jeg. Så jeg tror nok for min del så var det transporten som i hvert fall var interessant. Det var det.  

 

02:55 Hva med deg?  

Innbygger 2  

Nei, for å være helt ærlig så var hun Silje som spurte meg om jeg kunne komme…. det og at det var 

pizza… men bortifra det så. Altså jeg har jo selvfølgelig sett hva det var for noe etter at jeg bestemte 

meg for å dra hit. Og… jeg synes jo det er interessant å… med alle mulige slags greier som kan… 

gjør at man.. At det blir mindre biler i sentrum. Egentlig så skulle det ha vært bilfritt sentrum, men 

det blir det sikkert når det blir… ny bydel. Men… det skulle. Alt sånne der ting som fører til det, synes 
jeg bare er bra. Og hvis det er sånn her jeg kan hjelpe, så.. og jeg kan hjelpe med å teste ut appen, så 

er det bra. Så… men primært var det pizza og.. også har jeg kontor rett her borte, så jeg giKKbare 

bort.  

Innbygger 1 

Jeg vil si at kommunen gjør en god jobb for å få bort bilene, for de fjerner jo masse parkeringsplasser.. 

så de vil jo tydeligvis at bilene skal bort. Men det er litt sånn snik.. innføring bak det.  

Innbygger 2  

...Men de må mer og bedre kollektivtransport da. Selvfølgelig 

Innbygger 1 

Ja! Det er jo dritdårlig! Hørte du det… det er dritdårlig! (ler)  

 

Innbygger 2 

Ja, hvis det hadde vært skikkelig bra, så hadde ikke vært noe problem. Sånn som i Trondheim for 

eksempel så er det jo kanonbra kollektivtilbud.  

 

Innbygger 1 

Ja, det er det.  

 

Innbygger 2 

Der tar jo… alle studentene tar jo buss, mens her er det jo… en vegg. Så… Da skjønner jeg godt at 

folk tar velger å kjøre bil. 

 

Innbygger 1 

Det er sant 

 

05:02 Men har du vært i noe lignende før eller? Sånn..  

 

Innbygger 2 
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Byutvikling? Jeg jobber jo primært med distriktsutvikling, så det er jo noe helt annet. Med å skape 

arbeidsplasser og… ja, jobbe med en liten bygd som er utenfor som heter Fjælma (usikker), som er 

en og en halvtime her i fra. Jobber med byutvikling. Skaper arbeidsplasser og få opp reiselivssatsing 

da… så det er jo litt annerledes da, men det er jo litt av de samme tegnene. faktisk… men at det er litt 

mindre skala. 

 

05:47 Men har dere også jobbet med noen lignende prosjekter sånn som dette her, at dere prøver å 

få på en måte innbyggerne til å si hva de tenker om..? 

Innbygger 2 

Ja, vi hadde folkemøte, så vi inviterte hele lokalsamfunnet i… på folkemøtet for å komme med sine 
innspill til oss og vi presenterte hva vi skulle gjøre og… ja, så kunne de…. Ja, så de fiKKvite hva vi 

skulle gjøre også kunne de komme med innspill til oss. Så da var det mange som rakte opp hånda og 

kom med gode innspill også sånne her ting. Og ting som de var bekymret for og sånn her ting. Så… 

er ikke det så stort samfunn heller. Så folk heier jo for at vi skal skape arbeidsplasser og vekst. Så… 

men det er jo samme her og egentlig. De invitere jo til folkemøte og samler folk her og…  

 

06:30 Hva synes du om å bli involvert da? Altså hva er dine tanker om å kunne ha muligheten til å 

si din mening? 

Innbygger 2 

Det er veldig bra. Jo flere som har eierskap i prosjektet, jo bedre er det. Uansett om det er distrikt eller 

om det by. Så… men så.. hvis alle føler eierskap til prosjektet, så er det lettere å folk motivert og få 

de med. Så hvis man klarer å få lokalbefolkningen her involvert og… på… grønnere byutvikling, så… 

vil jo det hjelpe betraktelig på.  

 

06:59 Men tror du… nå har vi ikke egentlig begynt med introduksjonen her da, men sånn fra 

første… inntryKKtror du at det er noe du har lyst til å komme tilbake til å være med senere eller… 

eller er det mer for å teste det ut på en måte? 

 

Innbygger 2 

Ja. Nå er det bare for å teste det ut egentlig. Og spise pizza.  

 

Innbygger 1 

Han har røpet motivasjonen sin her borte skjønner du.. 

 

Innbygger 1 

- Ti på topp appen har jeg brukt i mange år.  

 
Innbygger 1 

- Jeg vil si at den… akkurat den appen har motivert meg fordi at… ting blir faktisk registrert il en 

app og det sier: “Pling! Du har nådd toppen”, og… Så jeg synes kanskje har ført til at man er litt 

mer aktiv da… fordi man har et mål. Man har liksom femten, selv om den heter “Ti På Topp”, 

så er det femten topper. Som du skal da nå i løpet av sommeren og du kan gå…. 
 

09:54 Og scanne og sånn? 
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Innbygger 1 

Nei, du sjekker inn på toppen. Ja, så det er GPS-basert. Og da registreres alt automatisk da.  

 

BK 

Ja, det er jo og litt sånn distrikts.. altså. Det er jo Harstad, Narvik… alle.. hvertfall Nordnorske byer 

har jo det. Og det er jo veldig sånn… ting du kan gjøre på en måte er en plass som du kan utnytte 
naturen… enklere
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Citizen (C3) 

 

00:03 Nei, for det jeg lurer litt på er hvorfor er du her i dag? 

Jeg er seksjonsleder for byutvikling, prosjekt og mobilitet i Bodø kommune, så… dette er noe som 

jeg har til jobb også å gjøre.8 

 

00:20 Men var du med i forrige sprint også? 

Yes! Ja, så det var… vi hadde en god session på workshopen etterpå hvor vi kunne melde tilbake. Jeg 

ser de har gjort mye gode, eller mye av det vi kom frem til som de har endret. Så det er veldig bra9.  

 

00:36 Ja, har du noen eksempler på hva som har blitt gjort av forbedringer? 

Ja… jeg har sett nå hva de har gjort og det var jo en av de tingene som vi… slet litt med. Det var 

liksom det å husket det. Å liksom starte det her. For vi som er trøtte om morgenen og skal… sykle 
eller gå på jobb… Det er ikke det første du husker på. Så det at man nå får en sånn registrering som.. 

“Ja, nå har jeg faktisk gjort den.. jeg dro på jobb med…” , så kan jeg melde det inn senere. Det er 

veldig bra.   

 

01:22 Var det noen tilbakemeldinger du ga som du føler har blitt tatt med videre? 

Ja. Altså det er blant annet det her… og det ser mye enklere å bruke… Men nå må vi jo gjennomføre 

det her i fjorten dag, for å teste ut om: “Er det blitt bedre? Hva har blitt bedre?”. Det kan jeg ikke 

svare på nå. Det må vi ta i workshopen om 14 dager. 

 
01:45 Men la si at du ikke hadde hatt den stillingen du hadde hatt nå.  Hadde du… tror du at du 

hadde møtt opp da? 

Nei, jeg tror nok ikke det, men… Jeg har jo… jeg har jo en interesse av se hva det her er for noe og 

lære mer hvordan det kan gjøres. For jeg har jo tidligere jobbet på byplan. Der hadde vi mye 

involvering av brukere og medvirkning og prosesser og…  hvordan det skulle gjøres. Så der hadde vi 

jo ut fra plan- og bygningsloven, så hadde vi sånn: “den, den, den”. (Viser med hendene). Da skulle 

vi ut og høre. Det her blir jo en helt annen måte, der vi prøver å trekke inn folk. Så det er…interessant.  

 

02:36 Ja, hvordan synes du det går?  

02:38 Den nye jobben min? 
 

02:40 Ja, eller hvordan synes du det går i… sett med mobilitet-øyner hold på si? 

02:44 Ja, jeg tror det blir bra. Altså… det er jo veldig godt at… man kan hente inn spesielle grupper 

sånn som håndballaget. Det… da får vi jo også de yngre kreftene på en helt annen måte egentlig, men 

vi… vi jobber mye med det med… medvirkning. Og… det er veldig sentralt. Vi må få mer folk til å 

engasjere seg.  

 

03:19 Men hva tror du på en måte er grunnen til at mange ikke nødvendigvis møter opp da? 

 
8 I am the section manager for urban development, project, and mobility in Bodø municipality, so ... this is something I 

have as my work to do 

9 Afterward, we had a good session at the workshop, where we could report back. I see they have done a lot of good, or 

a lot of what we came up with that they have changed. So that is really good 
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La meg si det sånn… Nå har jeg jobbet i Bodø kommune i... siden i 2011. Og når det gjaldt 

reguleringsplaner og sånt… Hadde vi noe arrangement i Bodø sentrum. Vi var veldig glad hvis det 

kom tre stykker. Hadde vi det tilsvarendes ute på… i Saltstraumen, så møter det 30. Så 

engasjementet… ute i distriktene er mye høyere enn det i byen. Bykjernen.   

 

03:59 Hvorfor tror du at det er sånn? 

Nei, jeg… det jo være det at… kanskje folk er… fornøyd med… når de bor i sentrum. De er ikke… 

“Ja, jeg bare bor her…lever her nå før jeg drar på hytta”. Men… det er ikke noe vi har noe tall på. For 

vi får ikke tak i folket.  

 

04:23 Men hva tenker du på en måte… tror det her en god måte for å få tak i folket eller har du 

noen andre tanker på hva som eventuelt kunne vært forbedringspotensialet på å nå ut til folk?  

Vi på teknisk har vært gjennom en større omorganisering og har litt sånn… vi har nå… faktisk i dag 

fiKKvi den siste lederen på plass. Så… nå begynner jo det videre arbeidet… og… Vi har kanskje ikke 

vært så veldig… synlig annet enn… liksom: “Nå begynner vi å grave i den gata”. Da får vi jo 

reaksjoner på det! (ler). Nei… vi.. vi ønsker jo å… gjøre ting til det beste for folket. Og… vi ønsker 
jo å få meningene til folket frem, men da må folket også…. prøve å svare oss når vi er… ute sånn som 

det her. Ja. Gratis pizza er jo en god ting, men jeg tror ikke helt… politikerne våres hadde vært så 

veldig glad for hvis du skulle hatt… hver dag åpent møte med invitasjon til gratis pizza. Så… nei, 

men… jeg tror det er… vi må bare bli flinkere, men jeg håper jo det at vi får mer engasjerte folk med 

oss.  

 

06:17 men tror du at du kommer til å være med på hele løpet nå eller? 

Med den her appen? 

 
06:22 Ja 

Ja! Så… det har jo litt med hvor mye opptatt jeg blir… men nå har jo sånn… satt den på automatisk… 

Sånn at den ligger der hele tiden i bakgrunn, sånn at jeg slipper å tenke på at: “Jeg skal stå opp i 

morgen tidlig også så (!) melde inn start”. 
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Citizens (C4) 

 

00:05 For du var med i forrige pilot og, var du ikke det?  

Ja, men det var det. Jeg var egentlig med mest på den tilbakemeldingsrunden, så.. Og det tror jeg 

egentlig er bra fordi at.. den appen forrige runde var jo… ikke… den registrerte ikke automatisk. Og 

da er det jo sannsynlig at man kommer til å ramle av uansett, fordi det er ikke så lett å huske det. Så 

nå har de jo ivaretatt det i den nye appen, så nå blir det faktisk veldig artig å være med når alt blir 

registrert10. Men ja og nei. Det er jo vanskelig å svare noe annet når man jobber i kommunen at det 

er positivt å bli involvert. Nå håper jeg alle synes at de blir det. Vi er jo avhengig av innspill.  

 
00:49 Men tror du hvis ikke du hadde hatt den stillingen som du har nå, at du hadde møtt opp i 

slike arrangementer eller hva tenker du om det? 

…. jeg er… jeg har jo… før jeg begynte å jobbe i kommunen, så jobbet jeg jo også i miljøforvaltning, 

så.. så jeg har egentlig vært involvert før. På et eller annet vis. Men ja, joda.. Det er ikke usannsynlig 

for jeg brukte å… Det sprer seg jo på Facebook, også kjenner du folk som kjenner folk. Jeg kjente 

mange av de som var her fra før siden jeg har jobbet for fylkeskommunen før.  

 

01:28 Men er det mye av de samme menneskene som du ser her som du har jobbet med tidligere 

eller er i samme bransje? 

Altså her… ehh. ja. Jeg vet ikke. Neida, det er kanskje… ikke akkurat her, men det er nok litt sånn. 

Bodø er en liten by, så ofte så er det litt sånn samme folkene som er på stort sett alle sånne ting. 

 

02:09 Ja, okei. Men føler du på en måte. Nå er du at, når er du inne i “scopen”, ettersom du jobber 

med det, men føler du at de endringene som har blitt gjort nå, er det på grunn av tilbakemeldingene 

som er gjort av brukerne? Altså føler du at du kunne si noe og at det ble gjort endringer? 

Jeg tror at... definitivt at jeg har bidro for det at når han snakket om endringen, så så han på meg(!). 

Så… ja. Jeg tror at jeg ble hørt da.11 Jeg ser også at jeg blir hørt fordi jeg… jeg snakket veldig mye 

om det her at det finnes apper som logger ting automatisk… og kan ikke forholde meg til noe annet 

fordi at… Altså jeg vil huske det, men klarer det ikke (!). Så jeg har jo brukt en annen app som logger 
aktivitet for det… rett og slett for at… arbeidsforbundet art som er rart og teit, at det handler om at vi 

har jo innstempling her. Jeg husker ikke når jeg kommer på morgenen. Så har jeg en app som logger 

syklingen min akkurat når jeg kommer. Så kan jeg gå inn og se at jeg hadde en sykkeltur på 10 minutter 

i dag morges. Det var ferdig klokken ti på halv ni. Da kom jeg på jobb. Så da stempler jeg inn da. Så 

da visste jeg at den funksjonen fantes for det hadde jeg brukt en del tid på å lete opp. En sånn app. Så 

da meldte jeg tilbake til de at: “Dere må få det her fordi jeg vet at det finnes”...Og de skjønte det 

tydeligvis verdien av det… Så da visste jeg at de i hvert fall har den funksjonalitet, så kan man 

selvfølgelig argumentere for at det kan være et… personverns… jeg vet ikke. Noen synes kanskje det 

er ekkelt at vi sporer og logger, men da kan du jo velge i den appen om du skal du melde det inn 
automatisk eller ikke. Så kan du jo.. slette det hvis du ikke vil. 

 

04:00 Men la si hvis det hadde vært en lignende arrangement her, men ikke om mobilitet som fokus. 

La si utbygging av bolig. Tror du at du hadde møtt opp da eller er det kun et temaspesifikt emne 

som er fokus? 

 
10 it actually becomes very fun to participate when everything is registered 

11 I think I definitely contributed because when he talked about the change, he looked at me (!). So… yes. I think I was 

heard 
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Jeg er jo engasjert i miljø og byutvikling generelt. Jeg synes jo byutvikling er spennendes og det er 

ikke usannsynlig at jeg hadde meldt meg på. Så handler det også om at man blir kjent med folk og… 

interesserer seg for å vite litt om hva som foregår i organisasjonene også.. Det utelukker jeg ikke det. 

Jeg bruker å gå på sånne der lytteringer og alt mulig. Jeg synes sånt er artig.  

 

04:43 Men hva tror du er grunnen til at mange ikke møter opp da?  

Jeg tror det handler om at de ikke…. ikke skjønner kanskje helt hva det handler om og hvorfor de skal 

være med på det. At de ikke prioriterer det. At de synes det… Jeg så jo det sånn som nå. Nå er jo vi 

egentlig ferdig, men det sto jo fire til seks. Det kan jo spille inn om folk som jobber lenge. Folk som 

har unger. Det må hente ungene, så de har ikke ikke noe tid. Det er jo mye å styre med i en travel 
hverdag, så jeg tror det er litt sånn… Pluss at man må jo nå ut til folk og det er jo ikke alltid at man 

klarer det. Sånn så var det jo litt sånn kort varsel. Jeg tror jeg fikk innkallingen… hva var det.. i går 

eller forleden? Da kan det jo hende at folk allerede har planer.12 Men kanskje det er vanskelig om man 

ikke kjenner noen som skal eller… kanskje. Men jeg tenker at man skal jo ikke undervurdere litt 

sånne… ytre motivasjon med det å ha pizza og det. Tja.. man skal ikke…. Pizza er godt. Så derfor 

tenker jeg at egentlig kanskje vi… kanskje vi skal ha et sånt her arrangement ved universitetet. For 

jeg husker jo at når jeg var student at jeg var fattig og sulten, så det…Så kanskje det hadde vært lurt.  

 
12 I think it's about not knowing exactly what it concerns and why they [the citizens] should be involved. That they do not 

prioritize it. [...] People who have kids. They have to pick up the kids, so they have no time. There is a lot to manage in a 

busy everyday life, so I think it is a bit like that ... Plus, you have to reach people and it is not always that you manage to 

do so. It was such short notice. I think I got the no-tice ... what was it ... yesterday or the other day? By then people may 

already have plans. 
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Citizen (5)  

 

Men når du var på denne workshopen, nå var du for så vidt på begge to da, men hva var du følte 

din rolle var da… som deltaker? 

Var det… testkanin (?). Neida… jeg tuller bare. Nei, men jeg tror egentlig ikke. Vi var testkaniner. 

Vi var der egentlig for å prøve hvordan det fungerer egentlig. Men litt sånn… jeg fiKKdet ikke til 

dessverre på grunn av at jeg… jeg klagde så mye med det her med Kobla, ja… Så. Jeg nesten ikke… 

eller jeg utnyttet bare maks 5 eller 10% av dette. 

 

Men hvorfor det? 

Nei… jeg tror det er noe med min mobiltelefon kanskje.. Den er ikke gammel… den er ikke den siste 

gammel, men den er nesten gammel, så derfor at… og jeg skjønner de app-utviklerne, de kan ikke… 

få for alle modeller ikke sant… så derfor de fokuserer på… nest nyeste og den kanskje ikke…. og det 

var kanskje litt i midten, men min var litt sånn der da. Så… men… jeg tror det var veldig bra at vi 

fiKKmulighet til å være der og litt sånn teste det. For eksempel min mann, han var veldig obs på det 

og han likte det og… var egentlig ganske fornøyd med hvordan det fungerer, så jeg tror… sånn… det 

er absolutt verdi i det. Men neste var det her da:... “Okei, nå vet vi det. Hva.. hva skal det være neste 

da?”. Også var de veldig flinke og… på det andre seminaret og ta imot alle de kommentarene, sånn 

at… lede diskusjon og spørre sånn… stille de riktige spørsmålene. Jeg nøt det! 
 

Hvordan var den siste workshopen da? Følte du at det du hadde å komme med, ble hørt? 

Jeg tror det… eller jeg vet ikke… men i alle fall. På det møtet, det var en genuin interesse og siden vi 

får så få, som var ikke… hva skal jeg si.. på dugnad. De jentene fra håndball var jo kanskje på dugnad, 

men de var også veldig flinke å bruke den, men… vi som var litt sånn voksne og ikke fra Bodø 

kommune eller noe sånt. Vi var veldig få, så… så derfor tror jeg de var… veldig interessert også. De 

var veldig interessert i alle forskjellige tilbakemeldinger, så det var…  

 

Men de håndballjentene, altså det håndballaget var der fremdeles eller?  

ja, det var de samme. Og jeg tror det var det. Det var veldig bra på grunn av at… det var veldig… De 
jentene, de representerer ungdommen egentlig… selvfølgelig. Vi er i.. som er i 40-årene, det er litt 

sånn… ja, jeg er aktiv nå, men når den skal tas i bruk sånn på ordentlig, vi blir litt sånn… der, men 

det er de som er nå 15… 14 kanskje, som blir den aktive gruppen etterpå.. Men at det… for dem det 

var veldig interessant og de var selvfølgelig konkurranseinnstilte og så videre, så de var veldig… 

skuffet at Kobla nå avsluttes. Så det var der på det møtet at de bestemte at de skal kjøre Kobla en uke 

til da på grunn av at de jentene ville… ville fortsette å være i konkurranse (!). Så… så du ser at for 

eksempel, som jeg mener, det kan være ikke overraskende at for ungdommen, dette var en… sånn 

veldig god kombinasjon av spill og… tenke på dine holdninger, så kanskje dette er måten det må 

gjøres, men jeg mener at for eksempel for dem som er litt voksende ikke for alle det skal fungere. 
 

Men hva tenker du umiddelbart kan forbedres da med… egentlig både Kobla-appen og 

workshopen som sådan? 

Ja, nei… med Kobla, det er litt for mye… jeg tror de har fått ganske mye kommentarer der litt sånn… 

Det eneste som jeg var veldig… Det var den funksjonen, men jeg tror ikke alle har fått det. Jeg tror 

det var bare én deltaker har fått et sånn.. nesten litt som et sammendrag litt sånn… hvor mye du har 

spart og litt sånn og så vi dere, men ikke alle. Men det jeg mente, litt sånn også litte grann fra kanskje 

fra spillverden dette med visualisering litt sånn… at det.. det er bedre litt sånn å omfatte den… så mye 

informasjon på ganske enkel måte. Det kunne være litt sånn… kanskje hvis Kobla skal være den appen 

som skal hjelpe og… kartlegge hva det er behov for hver enkelt og hvordan han eller hun kan endre 
det. Så der var… jeg mener det bør være litt mer… litt sånn… hva det betyr, litt sånn: “Har du spart.. 
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litt sånn et halvt års lån  eller har du spart litt sånn.. verden litt sånn… Co2”, at det er noe du kan 

sammenligne deg med. Så det hjelper veldig ofte… og hva det betyr for Bodø kommune eller noe 

sånn… og det er litt sånn at det blir en del ting som kan få folk til å fortsette å gjøre det. At det er litt 

sånn: “Ja, okei… hvis du skal fortsette å bruke buss nå, så skal vi endre bussrutene” eller: “Hvis vi 

skal… hvis du skal sykle, okei… vi skal sikre at det blir tre ladestasjoner under veis slik at du kan 

parkere underveis”.. at folk ser at det ikke er statisk bare litt sånn… å kartlegge, men at det er litt 
sånn.. at det gjør noe. Det samme også til ditt spørsmål om hvordan man bør involvere innbyggere, 

litt sånn at… at det skjer noe. Det er ikke bare å kartlegge, men at… “So what?”. Hva så.. hva skal 

jeg gjøre med det da?
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Kobla 

 

00:15 Så det jeg bare lurte på var om du kunne fortelle litt om stillingen din?  

I dette prosjektet? 

 

00:25 Ja 

Formelt sett så er jeg styreleder og så er jeg også hovedeier. Ja, hoved er kanskje ikke ordet, men 

største eier da.. Største eierposten det er meg. Stillingen min er alt mulig rart som ikke har med koding 

å gjøre. Som betyr at jeg er sånn Powerpoint-produksjon og innsalg, markedsføring, strategi... Prat. 

Litt GUI (Grafisk brukergrensesnitt)... Litt sånn tegning og sånn også.  

 

00:58 Har du noen erfaring med å jobbe med brukerinvolvering fra før av? 

Ja, jeg har fått på skole for industriell design en gang på begynnelsen av nittitallet. Og så vi lærte jo 

viktigheten av det der, selv om vi kanskje ikke klarte å se på det så innmari ofte, men brukerfokus var 

viktig. Også har jeg jo lagt mye software opp gjennom årene og der også man jo også hele tiden sånn 

brukerfokus liksom. Det er jo ikke alltid det blir fullført og gjennomført på ordentlig, men det er i 

hvert fall ofte utad brukerfokus. Så jeg har kjørt brukertester og fokusgrupper på sånn 

markedsføringsmetoden før også, så vært borti det mange ganger. Til og med ned på sånn øyetest av 
hvor folk kikker og sånne ting...  

 

01:48 Og har du kjørt noe lignende prosjekter som det her før? 

Hvis du tenker på at dette her er en liten applikasjon som er relativt liten, selv om den har est i 

kompleksitet i det siste, så har jeg jo gjort det. Og hvis du tenker på at å brukerteste det, så har jeg 

også gjort det. Men dette her har jo kanskje den i seg at det er liksom rettet mot helt vanlige folk da. 

Har nok laget mye ting som er rettet mot, altså innenfor enterprise verden, rettet mot ansatte i store 

selskaper hvis du vet mye mer hva slags folk det er snaKKom. Her skal jo egentlig alle mulige bruke 

det. Så.. og det skal bruke det uten noe særlig opplæring eller forkunnskaper i det hele tatt, så på den 

måten har jeg ikke gjort det så ofte. Det gjør vi ikke så innmari ofte liksom i Norge. Det har jo kommet 
med app-verdenen, så har vi begynt å lage ting for brukere eller for vanlige hverdagsfolk i Norge. 

Ellers så har jo jeg følelsen av at de få produktene vi har laget har vært liksom mat og akebrett. Så det 

er ja.. utover det så er det jo en fare i å vise fram ting til brukerne tidlig og her har du en økt fare i og 

med at det er offentlig og sant. Det var i avisen og det er større potensiale for å “drite seg ut” kan du 

si, for å få tøffe tilbakemeldinger og miste motet og sånt... Og for å gi et ikke godt nok 

førsteinntryKKav et produkt da. Det er liksom hvis du har en oppdragsgiver som har kjøpt et produkt 

eller tjenesten av deg og du skal bruke det til noe. Du skal bruke det og teste det framover, så vet du 

at det skal bli noe stort til slutt og du skal dra igjennom en lang prosess. Masse sprinter på vei, ikke 

sant. I sånn lean-utvikling da, så har det en visjon til slutt. Her er det folk som får dette i fanget tidlig, 
før det er ferdig i det hele tatt ikke sant. Og de vil da si: “Ugh! For dårlig”, for de sammenligner det 

med noe som er mye bedre og ferdig fra før av. Så det har en høyere fallhøyde enn vanlig.  

 

04:00 Er det noen andre utfordringer du har sett med å ha dette prosjektet her, i forhold til å 

involvere brukerne? 

Andre farer eller andre liksom usikkerhetsmomenter rundt brukertesting? Nei, det er jo hovedsakelig 

de to tingene at det er så mange brukere som er på så lavt nivå. Altså potensielt så skal det være 

brukere her som er på lavt nivå. Besteforeldre altså. Barn… Selv om barn er jo på høyt nivå. At det 

er en dimensjon der i at vi kanskje ikke klarer å senke oss lavt nok slik at det er forståelig nok for alt 

og alle. Samtidig som kanskje vi... Vi skal nå veldig mange ulike typer da, også for eksempel 
ungdommen da, som har en helt annen tilnærming til dette her. Dette merker Ove og jeg for eksempel 
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på når vi lager appen, så lager vi den oversiktlig. Det er ikke ungdommen opptatt av ikke sant? De har 

en sånn snapchat-tilnærming som går på sånn dialogbokser og bare.. de har ikke det samme behovet 

til liksom en tabellstruktur som du kan tenke deg vår generasjon har. Min generasjon har. Og i og med 

at både Ole og jeg har jobbet mye med store selskapet hvor du skal liksom visualisere mye data. For 

eksempel mye av det jeg jobbet med før vi begynte med dette, var kraftsystemet til Statnett, sant. Det 

er kjempetabeller og voldsomme utregninger som skal gjøres enkle og sånt noe, og det er noe helt 
annet enn noe som skal treffe ungdom da. Og som de ikke skal slette etter femten sekunder. Så når 

jeg sitter på toget, så ser jeg på hvordan folk rundt bruker telefonen sin og jeg ser jo ungdom som tar 

en selfie og snapchat og sånn. Jeg ser at det er jo ikke noe oversiktlighet der i det hele tatt. Det er jo 

bare full fart (!). Så vi må nok på et tidspunkt tenke tror jeg da og dra inn brukere mer sånn spesifikt. 

Nå skal vi ha inn en gruppe med 20-åringer. Vi skal ha inn en gruppe med 15-åringer. Ikke bare sånn 

som her hvor det er åpent for de som er interessert. Vi må plukke folk og ta inn til å bidra da.. tror jeg 

framover. Når vi er over pilot, eller når vi er på versjon 1-nivået da. Det tror jeg. 

 

07:19 Er det at den eldre befolkning.. er det mest det tekniske som er problematisk da eller er det 

andre utfordringer som de har gitt tilbakemelding på som er på en måte noe som hemmer de å 

bruke appen?  

Nja, det er jo... Siden vi er på testnivå da, så har vi ikke tatt det gjennom App Store enda, fordi App 

Store er uberegnelig. Noen ganger tar det en uke. Noen ganger tar det fire uker før de sier at den er 

OK. Og de kan diskutere fram og tilbake om det er greit eller ikke greit, så vi har ventet med det. Og 

da er den også offentlig for alle når vi gjør det. Det betyr at vi går gjennom en prøve... Et sånn test 

system da, og det er litt for komplekst til at gamle folk tar det. Og da mister vi alle de som har kommet 

inn i testen ikke sant, så det er en teknisk terskel for teknisk bruk som er litt for høy for de eldre da.  

 

08:08 Dette her er jo andre syklus som vi snakket om i stad, men har dere gjort noen endringer i 

forhold til hvordan dere skal holde workshopen? 

Ja, vi skal nok være... Vi har for eksempel en bruksanvisning om installasjon som vi har på 

storskjermen, og sist gang var det juletrepynt i veien for storskjermen... Så det er litt bedre nå. Også 

har vi lagt en liten... To små videoer som vi kjører på storskjermen også på installasjonen. Så selve 

den tekniske terskelen som har med test... At man er i testmodus da, den har vi prøvd å dra litt ned. 

Men nå kommer det mange flere folk, så det blir sikkert mye mas allikevel.  

 

08:50 Men ser du fordeler og ulemper med å ha en samling av mennesker i så stort areal og så stor 

mange i forhold til la si om du hadde hatt ”onboarding one to one”? 

Ja, det er stor forskjell på det. Misforståelse sprer seg. Panikk. Avsky sprer seg fort liksom, men så 
kan du si at noen kan hjelpe andre og det er bra. Det kan gå alle veier da. Du har mye mindre kontroll. 

Vanlig sånn type workshop, brukertype-setting, er sånn 8-10 personer er perfekt. Du kan få med deg 

hva folk synes selv om de ikke sier det. Når det er så mange som dette her, så vet jeg heller ikke hva 

folk hvis de ikke sier så mye mener. Det blir heller helt avhengig av de som snakker høyest.   

 

09:38 Hvordan Kobla ble startet? Kan du fortelle litt mer om det? 

Kobla er opprinnelig en idé som jeg hadde og som er fire år gammel fra den gangen det var en 

diskusjon i offentligheten i Drammen om.. om bompenger. Som giKKpå at det var mye om og men: 

“Nei til bompenger”, “ikke bompenger”, “Bompengeringen, skulle den stå i Konnerudgata eller ikke 
i Konnerudgata?”, og fram og tilbake... Preget av lite kreativitet og liksom stagnasjonen og fastlåste 

posisjoner, også tenker jeg at: “La oss tenke litt gjennom det her på en annen måte”. Og da kom jeg 

fram til den grunn... De grunnprinsippene som Kobla er... Men jeg hadde ikke noe teknisk bakgrunn 

jeg, så jeg ikke ikke lagd det. Så jeg har prøvd å selge det inn et par runder her og der, uten å få napp. 

Men (!) så fiKKjeg... På den runden... Det seminaret med Ole, så var jeg en av de som ledet et bord 

da. Fasiliterte et bord på oppdrag av Drammen kommune, og jeg synes det virket som han hadde gode 
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idéer og bra trøkk. Også hadde det riktige settet med sånn… Kodespråk som han kunne, så da sa jeg: 

“Jeg kjenner deg ikke, men nå skal du høre... Dette vil jeg at du skal gjøre…”. Også har han tatt den 

ballen og gjort en helt strålende jobb med å få laget det. Jeg er kjempetakknemlig. Så jeg kjøper han 

lunsj når jeg kan og sånn... Men jeg jobber jo ikke sånn dag til dag. Altså i ryKKog napp når det er 

sånn PowerPoint-fase, så jobber jeg mye med det, men når vi har teknisk utvikling, så holder jeg best 

unna. Da er det bedre at... Fordi at han styrer om det da. Med de som jobber med et.  
 

11:43 Men jobber du fulltid på Kobla? 

Nei. Jeg har en annen jobb, ja.  

 

11:49 Men hvordan blir det da koblet med altså kommunene her og fylkeskommunen? 

Det var gjennom at det var utlyst en sånn innovative anskaffelser-type-konferanse, men som NHO og 

i hvert fall Bodø, kanskje noen flere også var med på. Jo, det var sånn... Vi kom vel oss inn via noen 

mailinglister, for invitasjoner for sånne ting, også var teamet: “Smart City greier”, og det er jo “hot”. 

Også synes jo jeg at det er litt for langt fram i tid, stort sett de Smart City-greiene, mens jeg synes hele 

poenget med Kobla var at man skulle kunne gjøre det fra første stund. Ikke noe sånn forskning liksom. 
Det er mer å sette sammen eksisterende teknologi på spennende måte. Tenke nytt og ikke 

nødvendigvis forske og finne på noe som ikke finnes da. Så var det vel sånn at... Jo, ett av de 

delprosjektene som var det Bodø presenterte, var sånn: “Boof! Spot on!” på det vi lager da. Og dermed 

så maste vi på dem til de lot oss komme opp til Bodø og fortelle på nytt. Så har de vært 

handlekraftighet her oppe til å faktisk sette noe i gang. Det er utrolig mange steder som nøler og nøler 

og nøler og venter og lurer på: “Jeg er ikke sikker” og “Ja, ja. Vi får se”. Kommer ikke i gang da, men 

her har de faktisk klart å komme i gang da.  

 

14:08 Vet du hvorfor de nøler sånn? 

Rundt omkring? 

 

14:10 Ja 

Nei. En side av saken er jo offentlig innkjøpsreglementet, sant. At du skal først ha... Du skal legge 

ting ut på anbud etter at du først har lagt et behov ikke sant. Også skal det anbudet ut, også skal det 

hente inn mange forskjellige aktører på samme anbudet. Så det betyr at hvis jeg kommer med en god 

idé til en kommune eller et eller annet, så kan ikke de slå til på den. Det er en lang runde hvor de først 

må høre om det er noe andre som har samme idéen som kan tilby liksom samme som meg. Det betyr 

også at jeg tar en sjanse ved å fortelle en god idé til en kommune, for det kan tenkes at de får gjort om 

det, langt om lenge, til et anbud som går ut, så kan det være noen andre som kaster seg rundt og gir et 
tilbud på den samme oppgaven som kanskje er billige enn det jeg egentlig klarer. Kanskje fordi det 

ikke har tenkt så nøye gjennom det, men også vinner de anbudet fordi de ga en lavere pris og innsikten 

i produktet ikke er så stort hos innkjøper da. Generelt så er det jo vanskelig å komme med noe annet 

til noen og få dem til å bruke penger på det når de ikke har det i budsjettene som “klekt” ut på høsten 

året i forveien. Det har jeg buttet hodet mitt mot mange ganger.  

 

15:33 Men sånn som... for jeg har egentlig det spørsmålet til slutt her, men vi kan jo hoppe litt til 

det nå allerede... Fordi det er: hva tenker du er den optimale metoden eller måten å komme fram 

til gode mobilitetsløsninger? 

Det er ikke noe galt å tenke langt fra. Det synes jeg absolutt ikke, men det er også litt sånn; det går an 

å tenke to ting samtidig. Det går an å tenke hva har vi virkelig lyst på langt der framme også går det 

an å regne seg bakover hva som må til for at det skal skje da. Stikkord der er “backcasting”. Altså det 

går an å ta en visjon også regne seg på en måte bakover i hvilke... “Hva er deler av den visjonen og 

hva må til for at det skal skje helt fram til nå? Hvilke valg må vi ta? Hvilke tilfeldigheter må slå til for 

at vi skal kunne nå denne visjonen langt fram?”. Og i sånn måte er Kobla en sånn mellomstasjon da. 
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Kobla er... Hvis du kan ta analogien til bilverden da, så er det liksom en Prius. Det er ikke en Tesla. 

Det er ikke den løsningen “for the future”. Det er løsningen “for the next ten years”. Og det har en 

verdi, for da kommer vi i gang… Men det som er en god måte å få til mobilitetsløsninger... Jeg er jo 

grunnleggende tilhenger av at folk er kreative sammen og at brukerne er med i det. At du har folk som 

er flinke til å få andre til å tenke og liksom kombinere ulike tanker fra ulike verdener til noe nytt som 

vi ikke har sett før. Så jeg har ikke noen spesiell oppskrift og jeg har litt liten tro på spesielle 
oppskrifter. Mange år i bransjen har gjort at jeg stort sett synes at sånne bøker som handler om veien 

videre med tre farger eller fire forskjellige teknikker eller “De Fem Nøklene” eller ett eller annet sånt 

noe. “Fem linser” tror jeg det... FiKKbeskjed av Hydro her for noen år tilbake, om å lese denne boken 

her “The Four or five lenses of Innovation”. “Wow!”. Sånne ting synes jeg er rimelig døve, men jeg 

synes folk er litt avgjørende da. Jeg synes det står og faller på folk. Så... Gi folk som har kraft litt push 

og litt muligheter og midler, så kan mye skje.  

 

18:16 Basert litt på det, hvordan er prosjektet i dag organisert? 

“Bootstrapping” som det heter. Gjør mye for lite. Det er organisert på den måten at vi er skummelt 

nøkterne med pengene, og det er jo Ole sin fortjeneste og ikke min. Han tar ikke ut noe lønn og heller 
ikke jeg for så vidt da. Det går ganske mange timer noen ganger. Vi er vi to som jobber med det hele 

tiden, så har vi utviklingsressurser både i utlandet på mer ad-hoc basis. Også et backing selskap, altså 

et konsulentselskap hvor jeg jobber vanligvis, som har valgt å gå inn med penger. Da har vi valgt de 

til å kjøpe tilbake utviklingsressurser fra det selskapet, så vi er sånn organisert at når.. Hvis vi får igjen 

et større oppdrag enn Bodø eller neste fase i Bodø, eller vi får inn de midlene fra Innovasjon Norge 

som de har, så kan vi liksom: “Woush!”. Blåse opp og utvikle det vi har lovet… På null levetid da. 

Men hvis vi ikke får de pengene eller ikke får et oppdrag, så har vi heller ikke noen sånn… Vi får ikke 

konkurs. Vi trenger ikke å legge ned noe. Da bare venter vi. Det er ingen som blir “laid off”. Det er 

ikke.. Ingen av oss som har tatt den typen risiko hvor du liksom pantsetter huset for å utvikle en ny 
fiskesnelle eller et eller annet sånt noe. Sånn har vi ikke gjort det. Den sjansen tar vi ikke og det synes 

jeg heller ikke man skal behøve å ta heller da.  

 

19:47 Men hva er det som da motiverer dere da til å finne de gode løsningene og få det her til å 

fungere?  

Det er nok helt sikkert en sånn type ønske om å få lagd den tingen og liksom realisere det man har 

tenkt da som god idé og vise alle at det var en god idé.  Inkludert seg selv. Jeg tror vi er... Ingen av 

oss trenger egentlig ikke pengene nødvendigvis, for det er mye lettere for oss å tjene penger som IT-

konsulenter. Det er det flust av oppdrag for fortiden, så det går lettere. Begge vi to tjene på en måte 

mindre på å gjøre dette nå og de pengene som er resultatet av dette er helt umulig å beregne, så det er 
liten vits i å basere motivasjonen på det. Men sånn som.. For min del. Jeg kan nå bare snakke for meg 

selv da, så er det liksom.. Der hvor jeg kommer fra er nok jeg en representant for det kaotiske, det 

kreative, det dustene, det dumme, det teite, det uplanlagte, det lite analytiske, det fornuftige. Hvis jeg 

får til dette, så er det en klar seier over de som er fornuftige, streite, analytiske, logiske, bla, bla, bla.. 

Så det er en... Det er er den sterkeste motivasjonen min, så kommer det der å gjøre en sånn bra “social 

impact” og bla, bla, bla, som en litt sånn “distant number two”. *Ler*. Så det er, det er mer det der å, 

ja, få til den tingen du har sagt at det går an å få til da, men som mange sier: “Knns (*knis*). Du?! 

Phuh?!)”. Det er nok det, men vi sitter jo her sånn vanlig. Jeg har jo vokst opp, så det er jo ikke sånn 

her at risikoperson liksom. Det er ikke det, men mer det at.. Fornuftige kalkyler, analyser og 
beregninger tilsier en ting, men det som “feeling” er noe annet og stå for det. Har lyst til å vise at det 

lykke bedre det noen ganger enn fornuft da.  

 

22:03 Hvordan vil du se fylkeskommunen og kommunens rolle inn i prosjektet? 

Det er jo... De har jo vært veldig, veldig, veldig positive hele veien. Jeg ser jo at de har det gøy. Og 

det er meningen. Det hører til med det fornuftige da. At det skal være et frikvarter å jobbe sammen 
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med meg. Det ble enig med en kamerat for mange, mange år tilbake når vi begynte... Kom ut fra 

skolen egentlig. At det skal alltid være et frikvarter å jobbe med oss og det føler jeg kanskje at de også 

kjenner på her. At dette er en gøy ting å holde på med og de bidrar og de kommer med mye idéer. 

Lover kanskje mer enn vi kan holde til avisa for eksempel. Det har de gjort… Men deres rolle er jo å 

gjøre dette mulig og få... Påvirke det i en retning som passer dem, også er det vår oppgave å påvirke 

de i en retning som passer for mange, ikke sant. Sånt at det kan brukes andre steder også… Og at det 
er lett... Og at det blir til et kjørbart produkt, og ikke bare et system som passer... Som er lagt opp for 

dette stedet her. For det er da du kan få bruk det for... Da blir det mer noe som kan påvirke en større 

del av samfunnet enn bare her oppe. Jeg håper jo at de har hatt det gøy og at de ser at dette er noe som 

burde fortsette og at de kan bidra til det da. Det har jo fått en sånn pott for å jobbe videre med den 

type ting. Og man orger under til at en liten ting som Kobla burde være en litt sånn type NAV-hub-

greie i det de holder på med. Mobilitet er en ting ikke sant. Kollektivbillett greia er en ting. Det 

bonus/lojalitetsprogrammet som ligger i bunn av Kobla-prinsippet er noe som bør spenne noe over 

mange andre ting eller ligger under om du vil... Som knytter ting sammen, sånn som Eurobonus 

knytter ting sammen mange rare ting. Norwegian Reward knytter sammen rare ting da. Så er det ikke... 

Hvis du skal nå bilister, som er de vi prøver å skifte litt på det de gjør, så kan du ikke bare lage en 
kollektivbuss-app. Det er meningsløst. Og en “mobilitetsgreie” når ikke heller nødvendigvis de som 

foretrekker å kjøre bil. De kjører bil. De har bilen sin. Ferdig. Derfor har jo vi et samarbeid med NAF. 

NAF Digital. De følger på med hva vi gjør og vi er sånn klare for å ta de inn når anledningen byr seg. 

For hvis ikke vi klarer å lage noe som er interessant og nyttig for bilistene, så kommer vi ikke inn der 

hvor det er om å gjøre og påvirke. Så det er en fare som kanskje.. Snakket egentlig ikke så mye om 

det her da at vi får masse tilbakemeldinger fra folk som er interessert i miljøvern fra før av ikke sant.. 

Som sykler til jobben også: “Åja, en app som belønner miljøvennlighet. Jeg er helt miljøvennlig. Det 

vil jeg ha!”, men det gir jo ingenting. Egentlig. Det gir jo en bra “cred” til de som sykler, men det gir 

jo ikke noe atferdsendring som har noe betydning da. Så... Det er hele tiden en balansegang å passe 
på det at vi må lage noe som passer for de vi skal forandre på og ikke bare for menigheten som jubler.  

 

25:30 Hvor jobber dere da sammen for å fremme innovasjon for de aktørene som er involvert i 

prosjektet?  

Du tenker på altså Bodø og Nordland. Hvordan vi jobber sammen for å fremme innovasjon? Helt 

konkret så jobber vi jo sammen i dette prosjektet og hver nye, rare ting de foreslår er jo det. En 

innovasjon hvis vi får forbedring ut av det. Også har vi jo da litt andre... Sånn som han AA har... Er 

inne på noe annet her i Bodø, også kjenner vi han og vi kjenner Bodø, så da er vi med der også... Det 

er jo en sånn nettverksknute sammen med folk som har ting som er i beslektede-verdener-effekt som 

Bodø bidrar på. Vi også for så vidt. Fordi de har noen andre ønsker og vi kjenner noen som kan levere 
det, så... Du har jo den biten.  Også er det jo Bodø finansierer jo innovasjon og det er jo det viktigste 

av alt. Hvis ikke skjer det ingenting.  

 

26:32 Har det vært noen utfordringer da med å ha på samme aktører involvert i prosjektet?  

Jeg synes ikke vi har så mange aktører egentlig.  

 

26:40 I stedet hvis dere skulle ha kjørt solo, la si. Er det noen utfordringer du ser med å ha.. Slik 

jeg antar i alle fall er at de kommer med litt nye synspunkter på ulike ting. Er dette fordeler eller 

ulemper å ha et ekstra sett med øyne? 

Vi... Altså Kobla-prosjektet har jo flere utløp enn Bodø og hver av de stedene har folk som mener 

masse. Noe av meningene er gode og noen av dem er litt på siden. Og så lenge vi klarer å filtrere det, 

så er det nyttig som bare det… Men det skaper også litt støy og litt... Må ta litt ekstra møter. Noen 

som vil ditt og noen som vil datt. Det kan være litt “årnings” i det. At det tar noen timer liksom, men 

generelt så vil jeg si at jeg er positivt overrasket over folkene her i Bodø og Nordland og kvaliteten 

på det de har kommet med av innspill da. Det har utelukkende vært bra. Mellom oss da, så fiKKvi jo 
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et tips inn til denne to ukers runden her som matchet nesten ordrett med noe jeg og Ole snakket om 

tidligere, om hvordan man først ta sånn registrering... Premiere registrering og så endring. Det var 

utrolig deilig å se at de hadde kommet “full sirkel” til akkurat det vi hadde tenkt fra før av da. Så det 

at de bekrefter hva vi selv tenkte... Det er “check”(!). Så noen ganger er det det beste. Det er bare at 

de sier at: “Det var en god idé!”.  

 
28:15 Men tror du at på generelt plan, tror du på en måte at det er mer problematisk å samarbeide 

med et offentlig organ vs et privat, la si kommersielle aktører? 

Jeg tror bare at det er fordeler og ulemper med begge delene. Det er forskjeller. Absolutt. Jeg jobber 

jo med forskjellige andre ting og selger inn til private aktører og de har en måte å tenke på og får 

sjelden en sånn sum sånn som du har fått her til å gjøre et prosjekt som har liksom positiv 

samfunnsnytte som mål. Kan kanskje sammenligne litt med å bedre bedriftskulturen i et firma. Det 

kan jo kanskje ligne litt, men der skal det kvantifiserer ned til redusert “turnover” og det koster så så 

mye penger å miste en ansatt og skaffe en ny og lære en opp. Så der har du alltid en kvantifisert “return 

on investment” som ofte står i veien for noe som bare magefølelsen sier er kul... Mens her er det... I 

denne type prosjekter, når du kommer forbi de som forholder seg til driftsbudsjettet hele tiden i det 
offentlige, det er kjipt. Men kommer du til de store prosjektene som er igangsatt for å gjøre et eller 

annet spennende. Kanskje via Innovasjon Norge eller annen offentlighet liksom, og de kommer forbi 

den “kneika”... Søkning og sånne ting, men når du kommer innafor der, så er det kjempekult! Da leker 

vi jo liksom... Så det er det å komme dit da. Men den biten føler jeg aldri hos de private. Det er 

strammere og litt kjipere.  

 

29:54 Hvilke kriterier har dere da for prosjektet? 

Med Bodø?  

 
29:58 Ja 

Jeg aner ikke. “Feelgood”. 

 

30:00 Men for deres egen del. Har dere bestemt dere for en måte hvordan dere skal rapportere 

progresjonen?  

Hvis du tenker på at: “Så stor endring i atferd er bra” og “Så stor endring i atferd er middels”, “Så 

stort er et mislykket prosjekt” for eksempel, så har ikke Ole sagt til meg at sånn har vi det. Det kan jo 

være veldig lurt å ha, men jeg tror ikke vi har det. *ler*  

 

Jeg styres på ingen måte av sånne målsettinger. Det... Tvert om så er det sånn... Noen ganger så synes 
jeg det mer... Det viser jo hva de som setter i gang egentlig tenker på og da må jeg av og til oppdatere 

de på hva det egentlig er vi holder på med... Og hvis de allikevel insisterer på måleparametere som 

kvantifiserer ting til et toskete detaljnivå, så blir det liksom bare “turnoff” for alle. På det nivået vi er 

nå, så er det så mange usikkerhetsmomenter og tilfeldigheter fra her vi står nå til er ferdig, ordentlig, 

vellykket produkt. Det også måle det med for mange tall nå blir helt dumt. Kontraproduktivt rett og 

slett. Man kan drepe det for tidlig.  

 

31:35 Hva vil du si at dere holder på her nå da? 

Pilot... Vi holder på med lean utvikling. Sprinter. Og vi gjør bit for bit for bit. Og vi gir det til brukerne 
og vi gjør det litt offentlig da, i stedet for bare innenfor en lukket verden som gjør at det er litt høy 

risiko også, men det betyr ikke... Vi driver faktisk bare med utvikling. Vi er et utviklingsprosjekt, hvor 

vi slipper ting ut og bruker det offentlig rom som testarena. Det er, ja. Kan bety at vi drukner og blir 

slått ned liksom, men det kan også bety at vi lager noe veldig bra. Det kan bety at vi lager noe som er 

dårlig-dårlig-dårlig-dårlig-dårlig, også til slutt så bare: “aiihh!!”. Så var det veldig bra fordi summen 
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av alle de tøffe tilbakemeldingene blir til noe som er veldig bra da13. Det som er litt gøy at selv om 

får tøffe tilbakemeldinger, som etter den forrige pilottesten ikke sant. Jeg står jo der og tar imot og 

leder prosessen og sånt... Og blir lengre og lengre i masken ikke sant ettersom det er mer og mer ting 

de ikke synes er så bra. Også avslutter vi. Pizzaen er spist og alle skal gå og sånn. Så kommer det en 

liten kommentar: “Men dere må la den fortsatt gå, for vi har lyst å konkurrere videre!”, “Jahaa, mener 

du det? Jeg trodde du synes det var “dritt?”, “Neeeeii(!). Det var kjempegøy! Jeg skal slå Tomas!”. 
Ikke sant... Så avslører de at all den der “streite”, ordentlige tilbakemeldingen som er kritiKKeller 

som er konstruktivt eller hva du vil kalle det, tar opp mye plass og seriøsitet også kommer barnet fram 

til slutt og sier at: “Jeg likte det egentlig.. Jeg har lyst til å fortsette”. Det er gull verdt synes jeg, men 

sånt kommer jo ikke fram i Google Forms-skjema ikke sant…  

 

33:30 Hvordan samarbeider dere for å sikre da at brukerne blir involvert i prosjektet? 

Med Bodø?  

Ja det er jo... Det er jo en risiko i at du har vi som utviklere. Jobber med dette hele tiden, og de som 

tar imot og jobber med noe helt annet hele tiden. Når det nærmer seg: “Obs! Var det det som skulle 

skje på torsdag igjen? Oi!”, så må vi “pushe” på at de skal gjøre de tingene som de har lovet å gjøre 
for å få ting til å skje og det skjønner jeg veldig godt at det er ikke “top of mind” for dem før dagen 

før, men må man gjerne få ting ut litt tidligere eller ha noen... Ha en liksom.. Gjøre ting i henhold til 

en plan for å få folks oppmerksomhet og få folk inn. Så det hadde vært lettere noen ganger å styre alt 

selv og da hadde det sikkert vært naturlig å gjøre det lukket fordi da bare bestiller vi folk inn og krever 

av de kommer. Betaler dem for å komme også blir det liksom håndterbart på alle måter… Men denne 

måten å jobbe på er mye mer “shaky”, men gir også flere folk og tøffere tilbakemeldinger. Altså bedre 

greier synes jeg. Risikoen er... Eller effekten er at det alltid er litt halvt hold. Alt går liksom akkurat. 

Ole fikser noe på databasen og som er fremført fem til ti minutter før folk kommer. Det er jo ikke 

best... Med det er fordi noen her har begynt å teste for tidlig også kommer en eller annen 
tilbakemelding også skal han: “Jaja! Vi kan få til det!”. Så skal han få inne det også ikke sant... Det 

blir veldig ad-hoc alt sammen.  

 

35:10 Hva legger du egentlig i begrepet brukerinvolvering eller innbyggerinvolvering?  

Jeg har jo... Jeg ser det på forskjellige måter. I dette tilfellet her så gjør vi brukerinvolvering i et 

utviklingsprosjekt hvor det vi lager er et produkt som folk skal bruke og derfor vil vi at de skal være 

med og hjelpe oss til å finne ut hva som fungerer for dem. Det er typisk sånn jeg tenker på 

brukerinvolvering i et prosjekt. Brukerinvolvering sett fra en kommune eller en fylkeskommune sånn 

som Bodø og Nordland, er noe helt annet igjen fordi det er sånn. Det handler jo om hvordan skal man 

utforme hele regionen sin. Hva skal skjer her? Da kommer vi inn i demokratiet og alt sånt noe. 
Hvordan man skal trekkes inn i det da. Der synes jeg at vi som samfunn har litt å gå på. Vi er ikke... 

Brukerinvolvering er ofte noe man er litt redd for ikke sant, for da får man bare mas og klager. Også 

kommer man etterpå og... Også kommer man og leverer en eller annen byplan som folk ikke liker 

også vet du at folk ikke kommer til å like det, så tørr du ikke fortelle om det før det er helt til sist. Så 

blir det ikke egentlig brukermedvirkning eller involvering, det blir bare å dele ut informasjon og trøste 

folk som er lei seg for det som kom. Jeg synes vi godt kunne... I medvirkning og involvering så ligger 

det liksom at man må oppgi litt makt. Du gir fra deg litt bestemmelse over hvordan ting er og det er 

en forventing hos brukeren om å få lov til å bestemme hvordan ting er. Med Kobla så vet ikke folk 

om dette i det hele tatt... Men i kommunen så vet jo folk hvordan de vil ha ting og ha litt mer meninger, 
og da synes jeg vi kunne vært litt flinkere til å trekke folk inn på det. På tidligere nivå før beslutningen 

er tatt.  

 

13 It [the feedback] might mean that we are drowning and being beaten down, but it can also mean that we make 

something really good. It can mean that we create something that is bad-bad-bad, and in the end just: aha! So, it was 

very good because the sum of all the tough feedbacks eventually turns into something really good 
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37:08 Hvordan blir innsikten fra brukerne brukt i dette prosjektet her da i forhold til utviklingen? 

Her er det innsikt i form av brukernes begrensninger i hva de oppfatter og forstår som er nyttig for 

oss. Også er det innspillene deres i hvordan ting burde vært for å passe bedre til dem, sånn at de lettere 

forstår det og gjør det riktig. Også er det den innsikten vi får om hva som funker for dem som gjør at 

de forandrer på hva de vanligvis gjør. Hva er det som faktisk skal til for at de skal ta bussen i stedet. 
Hvor er liksom kostnaden, terskelen eller hva du vil som gjør at du faktisk vurderer det. Premie. Hvor 

mye skulle du ha fått liksom for å heller ha kjørt buss enn bil. Vi lærer litt mer om det. Det er ganske 

individuelt alt sammen.  

 

38:20 Mener du at innbyggerne eller fremmer innovasjon? 

Brukt riktig så mener jeg at innbyggerne fremmer, men jeg tror at frykten for innbyggerne ofte kan... 

Og brukerne, kan hemme innovasjon. Jeg tror også at mangel på innsikt og mangel på vyer hos den 

vanlige personen også kan hemme innovasjonen. Folk er jo vanedyr og vil jo helst ha det som de 

vanligvis har det og ikke ha så store forandringer og sånt noe. Og det kan jo absolutt hemme 

innovasjon det. Da gjelder det å bruke det på en god måte og angående det og vise, friste, lokke frem 
andre tanker. Vi må forbi det første nivået av tyKKhud.  

 

39:15 Drømmescenario - hvordan ville du ha innledet et prosjekt som dette her hvis du kunne ha 

gjort det en gang ting? 

Drømmescenariet er jo at man har mye penger og en “staff” på fem personene. Flere er det ikke noe 

vits i. Men en stab på fem personer som er “ready and willing” til å lage det vi har lyst til å lage, og 

en av dem er en sånn promo-person som får ting til å skje. Det hadde vært deilig. Det er litt sånn 

“puter under armene”. Litt lettvint det også ikke sant. Her får vi... Da hadde det vært lettere å lage det 

bare jeg har lyst til å lage. Sånn som jeg tror det er best. Så det lettere å ikke blande inn brukerne før 
vi har kommet ganske langt: “Venta, venta, venta. Må bli skikkelig først!”, slik at de forstår det før 

de begynner med tilbakemelding og kritikk. Sånn som det er nå så er det... Vi kan på en måte si at vi 

er litt “på hæla” i forhold til brukerne, men det gjør også at de har makten til å forandre på produktet 

og hva jeg trodde opprinnelig var riktig har litt mindre makt. Det betyr forhåpentligvis at vi får et 

bedre produkt egentlig, selv om tilfredsstillelsen for å lage det akkurat jeg trodde ikke er tilstede og 

blir banket opp hele tiden. “Jult” opp liksom. Den opprinnelige tanken. Det skal jo da bli til et bedre 

produkt til slutt egentlig da… Tror jeg.  

 

40:42 Hva vil du si er den største utfordringen er egentlig økonomisk knipt budsjett eller er det 

andre utfordringer som du er er primære for å kunne komme frem til å få implementert en løsning 

på en best mulig måte? 

Nei, vi kunne ha lagt det med en gang nå. Vi kunne uten tvil bare satt i gang og lagd en veldig bra 

greie. Så har du jo en del... For å liksom. Hvis du har ett nivå av ting som kan gjøres uten at det det 

teknisk sett er mye  integrasjon i andre systemer. Det tar masse tid og alt må være i orden for alt og 

alle, men liksom... Vi kunne ha satt i gang og lagd en første versjon med en gang hvis vi hadde hatt 

pengene i boks til å gjøre det. Utviklingsressursene til å gjøre det. men som sagt er det ikke sikkert 

det hadde blitt noe bra egentlig. Kanskje det hadde blitt på en måte feitere enn det egentlig trenger å 

være. For det blir hele tiden spisset ned… At du tar veKKdet som ikke er akkurat nok ved at det er 

lite penger og stadig brukertilbakemeldinger.  
 

41:51 Hva er framtidsutsiktene for prosjektet her nå da?  

Dette prosjektet? Nå har vi visse to ukene med brukertest igjen, så skal vi evaluere og det skal skrives 

noen rapporter og sånne ting. Absolutt. Så mener jeg… Håper at vi kan få lov til å rulle det ut for alle 

som vil i Bodø allerede rett etter sommeren. Men det er et nytt prosjekt i så fall. Det kunne også vært 
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nyttig med en sånn… To sånne runder til, hvor vi finsliper og finpusser. Men livet er for kort. Får bare 

kaste det ut og se hva som skjer. Tåle kritiKKnår det kommer. Livet går videre uansett det. 

 

42:30 Har du incentiver til de som deltar? 

Pizza. Også er det noe premiering for de som deltar og som holder ut til slutt… Men det husker jeg 

ikke hva er for noe. Jeg tror det er noe sånne kollektivbilletter. Reise rundt på fjorden eller noe.
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Nord University 

 

00:15 Men kan ikke du fortelle meg litt om stillingen din ved Handelshøyskolen ved Nord 

Universitet? 

00:26 Ja, jeg jobber som førsteamanuensis da på Handelshøyskolen, men ja...  og jeg jobber med 

forskjellige ting. Undervisning og forskning og… det som er… dette med hvorfor jeg er her kanskje, 

det er på grunn av at vi har et prosjekt. Et forskningsfinansiert prosjekt, som så ser på… hvordan 

smarte byer utvikler seg i nordområdene. Og derfor vi ser da på forskjellige muligheter egentlig: 

hvordan innbyggerne blir involvert og hva slags metodiKKeller måter eller metoder man bruker i 

forskjellige land og evaluere og ta de smarte, bærekraftige, vanligvis økonomiske beslutningene. På 

grunn av… siden det er på Handelshøyskolen, så vi har fokus litt sånn… mot.. ja, litt sånn. Spesielt 

i… byer, om man... hvordan man tar de økonomiske beslutninger som har påvirkning på befolkning, 

ikke sant… så det er vanligvis alle de prosjektene, de er veldig langsiktige… så det går litt på grense 
mellom offentlig sektor, privat sektor… også går det litt sånn hvordan man planlegger langsiktig, hva 

slags metoder man bruker og så videre. Så det er derfor at vi er interessert i alt dette som foregår på 

dette feltet. Så… ja. Så det er det. Også har vi noen… ja, også jobber vi med dette på grunn av dette 

er et prosjekt som skal gå om to-tre år. Det er neste år det avsluttes, så det må gjøres noen artikler og 

så videre, så… derfor.  

 

02:22 Når var det prosjektet begynte? 

02:23 Ja, det var et godt spørsmål. 2018. Eller 19. Jeg tror det var 18. Ja, det var 18.  

 
02:49 Og hva tenker du egentlig Bodø ByLab bidrar til når det kommer til å finne brukervennlige 

mobilitetsløsninger?  

02:56 Det er godt spørsmål for i utgangspunktet…. det må være… en av deres formål ikke sant, men 

jeg er litt usikker på om de hadde kjørt noe spesielt rettet mot de brukervennlige 

mobilitetsløsningene… eller jeg kan ta feil. Jeg husker ikke helt noe om mobiliteten i… fra Bodø… 

fra ByLab da.  

 

03:26 Nei, altså jeg har jo fokusert på prosjektet med Kobla og det går jo innad i mobilitet ettersom 

de ønsker å endre brukervanene til befolkningen slik at de skal ta da… for det først så skal de jo 

selvfølgelig avdekke hvordan brukervanene deres er, men målet er at de skal kunne få de til å bruke 

mer kollektivtransport og slike ting. Så det er i hvert fall det som har vært fokuset mitt i forhold til 

mobilitet da og Bodø. Men hva tenker du i forhold til prosjektet med Kobla da? Altså… hva er dine 

synspunkter på prosjektet i forhold til å komme frem til nye løsninger?  

04:06 Nei, vi har akkurat snakket om det seminaret, på grunn av det er litt sånn… han… hva heter 

han? Fra Drammen eller noe sånt.  

 

04:17 …. at det var i utgangspunktet at… hvordan den appen kan endre holdningene og så videre, 

men jeg tror mye etter min mening at det er veldig viktig… og jeg sa det, at det er litt sånn.. det er 

veldig bra at det var mulig å måle alt dette, men det må være noe… Det fungerer for alle forskjellig. 

Noen vil bare vinne alt eller noen får premier og så videre, gratis og sånn og sånn, men jeg mente at 
det blir veldig viktig at folk ser hva det betyr. Visualisering må være der. Det er en ting. Den andre 

tingen er at Bodø er dessverre litt sånn at… akkurat som det er nå, at det er... spesielt for dem som bor 

litt utenfor byen, sånn du har opplevd litt.. kunne ikke ta bussen…,  

05:10 Herregud.. det er jo helt håpløst. Jeg skjønner ikke hva jeg surret med. Jeg var borte ved… 

borte ved togbanen, jeg. 
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05:22 Ja, okei… jaja, det kan skje! Men det er det som jeg sier at i utgangspunktet, at det var at… de 

løsningen som eksisterer akkurat nå, de bidrar ikke så mye med å endre holdningen… på grunn av at 

det er litt sånn. Du må planlegge veldig nøye hvis du skal ta herfra til byen, så… det var det som var 

meningen min. At litt sånn at folk som Kobla, det er veldig viktig å få denne informasjonen. Det er 

veldig bra, men det er litt sånn: “Men ja… So what?”. Det er litt sånn: “Hva skal vi gjøre med det? 

Hvordan er det vi kan bruke det videre og så videre, så det var… Men jeg tror det er ganske greit på 
en måte og jeg tror det var en del folk som var veldig overrasket over å vite hvordan de brukte den og 

hvor mye de sparte av CO2 eller den… og så videre, så det.. det er helt bra, men jeg trodde det var litt 

sånn… mulig å kombinere dette og koble det sammen med… Ruter (!). Og det er litt sånn å både 

planlegge reisen, men samtidig vite litt sånn... hva er forskjell? 

 

06:36 Men jeg trodde det var på en måte den langsiktige planen, jeg… at man skulle få integrert 

det inn i reiseplanen deres, men selvfølgelig det kommer jo an på utviklingen av denne appen her 

da. Men sånn i forhold til deres samarbeid med Kobla og primært da egentlig Bodø kommune og 

sånn, hvordan fungerer det i forhold til å fokus på mobilitetsløsninger? 

07:08 Nei, det er… dette når jeg var… når jeg ble på den Smartere Transport. Det var min egen private 
initiativ, så jeg og mannen min var der, ikke sant. Så det var bare på grunn av… det er litt… Han 

bruker veldig mye offentlig transport, så han sier… han kan si veldig mye om det, men for meg det 

var det veldig viktig litt sånn… sånn fra forskningsside, var å se hvordan det fungerer i mobiliteten, 

på grunn av at når man ser… siden vi tar veldig mye på… vi ser veldig mye på smarte byer og hvordan 

den foregår… utvikling i forhold til smarte byer. Mobiliteten, det er en del av definisjonen der, så 

derfor man kan se på forskjellig innbyggere, det er bare en del og… transport er en annen del. Så jeg 

kan si at det er ingen… akkurat nå det er ingen samarbeid mellom oss og Bodø kommune eller 

fylkeskommunen i den tilstand om de smarte eller brukervennlige mobilitetsløsningene… som jeg 

vet, men det er personlig på grunn av at jeg vet at vi har en del transport-forskere her, men jeg vet… 
jeg er litt usikker om de har noe med det å gjøre heller. Det eneste det var den som jeg sendte deg… 

den masteroppgaven, når de guttene skulle skrive om MaaS. Det var de som oppdaget at det finnes 

Smarte Transport i Nordland fylkeskommune…  

 

08:53 Okei, så dere har ikke noe direkte samarbeid med de aktørene som er en del av Smartere 

Transport Bodø? 

08:57 Nei, så vi har samarbeidet da mellom Nord universitet og Bodø kommune og sånn… og vi er 

på noen informasjonutvekslingsmøter med Bodø kommune om den Smart By og sirkulær by og så 

videre, men ikke i forhold til mobilitet, nei.. Ikke om det. På den måten. 

 
09:23 Vet du om det er en grunn til at dere ikke har blitt koblet på det? 

09:28 Nei… jeg tror det har gått bare veldig fort i svingene… at dette prosjektet kom. Jeg vet ikke 

hvilken tid de har fått dette, men de har fått dette prosjekt, var det vel fjor siden guttene ble jo så.. var 

obs på det og var da man måtte begynne å jobbe med det… sånn. Kanskje de ikke visste at vi har 

dette, så det er ganske normalt… å oppdage at folk jobber med dette. Tror… ja. Så det var bra at jeg 

var på dette seminaret også pratet med NFK1, at i alle fall nå han det.  

 

10:12 Men hvordan fungerer det oppi Nord der da? Har dere nettverksklynger eller hvordan 

fungerer det sånn i forhold til… altså som du sier nå da, så er det tydeligvis at det er litt… kanskje 

vanskelig å få med seg alle aktørene som er interessert i feltet. Er det  noen nettverksklynger i nord 

i forhold til mobilitet og utviklingen der? 

10:37 Ikke som jeg vet… det kan godt eksistere, men problemet er at det er veldig normalt at folk 

tenker fag. Sånn når de tenker transport og transport… eller litt sånn mobilitetsløsning, det er vanligvis 

litt sånn teknologiselskapene og så videre...men vi fra Handelshøyskolen, vi er litt sånn… vi kommer 

fra litt sånn.. “cross discipline“... tverrfaglig, ikke sant. Litt sånn: “Okei.. hvordan er det man 
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involverer? Hvordan er reglene? Hvordan man gjør det med styringen?” også videre… så det er ikke 

de spørsmålene som de er mest opptatt av i begynnelsen. Mest litt sånn å få det til og sånn… også… 

så derfor tror jeg det er grunnen… men etterhvert, når man blir kjent, man vet hva man jobber med 

og så videre. På grunn av at han NFK1 fortalte meg egentlig at… han tok dette som et neste steg i det 

Kobla-prosjektet. At de skal vurdere litt selvfølgelig tilbakemeldingene, men samtidig de skal se hva 

som finnes og hva man har gjort eller hva slags kompetanse finnes og så videre, og de vil gjerne bruke 
oss for eksempel… og få litt mer forskningsbasert på den måten og så videre. Så… vi får se.  

 

12:09 Men skulle du ønske at universitetene ble… eller universitetet ble koblet på tidligere? 

12:17 Men det spørs jo om… hva er målet, på grunn av at jeg vet at for eksempel… mesteparten av 

prosjektene som vi har, det er litt sånn… de er veldig teknologitungt. Ikke sant.. som for eksempel 

finansiert av EU eller noen sånn, så der har de for eksempel NTNU, SINTEF og alle de andre, men… 

jeg mener at siden vi kommer fra “soft science”... alt som driver med bedriftsøkonomiske spørsmål 

spesielt, det er litt sånn.. ingen tenker på det litt sånn: “ah! Kunne vært greit å ha med de og!”. Men 

så… derfor… men samtidig, vi er kanskje ikke så flinke til å si ifra om vi kan gjøre det, så.. det er litt 

sånn begge veier, så… Men universitetene jeg tror…. men det er det som du gjør akkurat, sant… på 
grunn av.. har du jobb allerede? (.....) 

 

(ikke transkribert - beskrivelse av jobb) 

13:40 Ja, som du ser at… i utgangspunktet, du… at det er det som er… litt sånn at.. med universitetene. 
Det kan være veldig bra på grunn av at vi har studentene. Dere skriver masteroppgaver, ikke sant. 

Dere har tid til å undersøke det og gå i dybden… og litt sånn å få på grunnen. De har ikke tid til å 

gjøre det… og med PhD. Det er også bra, men det er lengre ikke sant. Eller som jeg gjør på en av 

mine kurs. Der er det… jeg har gruppearbeid og der fiKKde...  for eksempel problemstillingen fra 

Bodø kommune som de er interessert i. Det blir mindre selvfølgelig enn en masteroppgave, men det 

er litt sånn.. at studentene de vil gjerne ha sånn.. sånn du selv vet, som er koblet til “real life”, ikke 

sant. Ikke bare teorier og litt sånn. Og da er det ganske greit å involvere studenter og undervise om 

det som foregår her og nå. Så det.. det er det som… jeg mener at universitetene på den måten, i dette 

tilfellet, kan brukes mer. Og det som jeg ser er også at for eksempel… på noen fagfelter, det veldig 

enkelt å involvere på grunn av at… for eksempel entrepreneurship eller innovasjon eller starte opp en 
idé eller noe sånt. Du vil ha en idé om du skal implementere det. Og det litt sånn… forståelig for 

hvordan du gjør det… men dette som for eksempel vi jobber med, i forhold til dette: “Ok. Vi har et 

prosjekt og vi vil involvere brukere og hvordan de skal påvirke de beslutningene og så videre og så 

videre”. Det er ikke så åpenbart. Det er derfor litt sånn at kanskje… begge sider må har litt mer sånn… 

“push”. Så… nei, det er ikke enkelt… men hva er det man sier: “det er work in progress”.  

 

15:40 Men hvorfor mener du innbyggerne bør bli involvert i slike prosjekter som la si med Kobla 

da? 

15.50 Nei, det var…. jeg vet ikke hvilken rolle jeg har nå: forsker eller innbygger…  
 

16:01 Du kan jo ta forskerrollen først da også kan du ta innbygger etterpå, sånn mer på privat plan 

16:05 Ja, nei… selvfølgelig jeg tror dem… de bør være involvert. De bør være det. Det er litt sånn… 

det er de som skal bruke det. Det er det som skal betale for det. Det er litt sånn… det er åpenbart…. 

men jeg vet at det er et problem. Det er veldig store utfordringer. Det er det som vi har også nå prøvd 

å skrive i en artikkel som forhåpentligvis snart får fagfølgevurdering…. Det er litt sånn at: “Hvordan 

prøve å få det til sånn…. å være med?”, sånn… Hvis det er svaret spørsmålet: “Bør de være med?”... 

Ja!. Hvorfor som jeg også svarte, men at… på hvilke måte, det er noe annet. Det er… helt felt som 

kan undersøkes og så videre.  
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17:00 Og hvem mener du er ansvarlig for å involvere da? I slike prosjekter som et multi-interessent-

samarbeid, hvem mener du er ansvarlig for å sørge for at innbyggeren blir involvert? 

17:13 Ja… det er et godt spørsmål. Jeg tror det er avhengig av hvem har eierskap. Hovedeierskap.  

Men samtidig… det er et godt spørsmål egentlig… på grunn av innbyggere også kan være mer aktiv 

til litt sånn å spørre etter… men det som er… det som er også interessant. Det som det i den 

masteroppgaven da og den artikkel som vi har skrevet, at det er i hvilken kontekst den fungere? På 
grunn av den mobilitets- og transportsektor i Norge, den er veldig spesiell. Du kan ikke bare bestemme 

og… eller begynne å kjøre transportselskap på grunn av at det finnes litt sånn muligheten her. Det er 

veldig... det er styrt ikke sant. Det er anbud og det er alt… Så det er en… Jeg mener at hvis det er et… 

statlig selskap eller noe sånt, så da er det egentlig.. da må de involvere dem, men selvfølgelig… det 

hadde vært artig å vite det om man…. at innbyggere må også være på… åpent. Jeg tror initiativet må 

kanskje være for den som eier, men etterpå… når innbyggere kommer på banen, men… og kanskje 

eventuelt etter to-tre generasjoner, at vi har lært å delta og være med, så da kanskje kommer de 

også....14  

 

19:00 Men føler du som du nevner da… den særegenheten med Norge og deres 

transporthåndtering, om jeg kan bruke det ordet, at de hemmer litt av utviklingen i 

mobilitetsløsningene? Eller er det en fordel? 

19:10 Nei… jeg vet… Det kan jeg ikke uttale meg så mye om det. Jeg mener bare at man må tilpasse 

de løsningene til å holde til den konteksten man… det fungerer i. Så det er det som at man… det som 

fungerer i Danmark for eksempel, ikke nødvendigvis skal fungere i Norge… på grunn av at det er helt 

andre systemer ikke sant. Og det er…. jeg vet ikke hvordan… på… eller jeg har forstått det sånn at 

på Sørlandet er det kanskje litt annerledes enn her i Nord-Norge, men i Nord-Norge det er mesteparten 

av alle de bussrutene, de er… finansiert på grunn av at de er ikke lønnsomme. Ikke sant… så da er 

spørsmålet om det blir ingen… hvis det  blir bare privat. De skal ikke kjøre det i det hele tatt. På grunn 
av at det ikke er lønnsomt, så…. så derfor det er litt sånn… ja, så det er en særpreg av… Norge i 

forhold til den transportsektor. Det er litt sånn… Jeg vet egentlig ikke hvordan… jeg kjenner ikke så 

godt hvordan den fungerer i forhold til den anbudssystemet og litt sånn og så videre. Min kollega som 

jeg var på den artikkelen med, har er mer… han skjønner det best om den transportsektoren i Norge 

og han har skrevet veldig mye også fra et makroperspektiv og økonomisk perspektiv, så det… Jeg 

mener bare at man må være obs når man begynner å utvikle dette… hvordan det kan fungere. Litt 

sånn at… man kan endre holdningene, men hvis det finnes ikke tilbud til et sånt… Jeg kan gå fra… 

herfra Mørkved til Bodø sentrum, men det skal ta meg to timer litt sånn… ikke sant. Så da kanskje 

kan jeg gå, men sånn… da må det være også sol, ingen vind og ikke minus femten!… Så det er litt 

sånn at.. av og til så... vi ser det, så det er litt arbeid vi jobber med. vi er veldig kritiske til… det er 
vanligvis de her IT-løsningene: “Yey! Halleluja! Det fungerer her. Vi tar det!”, også kommer de til 

Bodø… også blir det helt annerledes. Så det er det som kanskje… hvis jeg skal svare på dette. Jeg tror 

ikke… det forhindrer utviklingen, men må bare vite hva… hvilke muligheter som finnes og jobbe 

med den… eller endre hele sektoren da litt sånn… på lang sikt kanskje.. hvis det er mulig. 

 

21:26 Men hva legger du egentlig i begrepet brukerinvolvering? 

22:33...ja… hva slags definisjon jeg har brukt….  

 

22:42 Direkte quote! Neida, du kan også si hva du legger i å involvere innbyggere eller brukere kan 

også på en måte å formulere det på da. Trenger ikke å være en klar definisjon 

22:51 Det som vi ser på.... med innbyggerinvolvering, det er det som på en måte… at folk eller 

befolkningen får mulighet… at det er åpent, at det finnes en mulighet å bidra…. og delta. Også var 

det… at det ikke er forhindret eller noe sånt… og at det er ingen… sånn… konkurranse eller noe 

 
14 I think the initiative may be from the owner, but again... when citizens come along, and perhaps after two or three 

generations, when we have learned to participate and come aboard, then maybe they will attain too.” 
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sånt… litt sånn… det finnes reell mulighet. Og den andre er at… som jeg ser det også, om man… at 

det er tilpasset kanskje på noen vis.. at folk er med. Vi snakket litt om det i en av de workshopene… 

på en av de workshopene. Jeg tror… jeg husker ikke om det var med Silje eller den andre… akkurat 

om den ByLab, at det er litt sånn… at det er et veldig godt initiativ, men hvis det er åpent på dagtid, 

mellom 2-3 timer, litt sånn: “Hvem kommer dit da… og deltar? Blir det pensjonert? Blir det folk som 

går på sosialen eller… går det bare barneskoler?”, eller noe sånt.. Så det er veldig viktig å ta imot alle, 
men da tror jeg det er litt sånn… at det er alle som er representert, ikke sant… Så jeg tror det er 

muligheten for å være med og alle… og at det er mulighet for at alle målgruppene er med… også… 

den tredje selvfølgelig, dette med: “… hvordan å få dem til å delta?”.  Så jeg ser det nå… at hos oss, 

det begynner jo litt sånn… men det er igjen litt sånn opplæring. Det er veldig viktig at litt sånn… at 

folk blir kjent og deltar og… i Norge så er det et ganske kjent fenomen i utgangspunktet, så det er 

ikke noe nytt. På grunn av hver eneste bygning eller… nabovarsel eller og så videre, og… alt dette. 

Bygningsprosess… Det er krav ved lov at de må være ærlige med å si ifra hva de mener om det. Så… 

at… det er ikke noe nytt.  

 

25:22 Men hvilke utfordringer ser du med å involvere brukeren da? Altså innbyggerne? 

25:32 Jeg mener at fordelene… det er litt sånn at folk deltar aktivt. At litt sånn… at de… og de ser at 

det de deltar i har betydning. At… da er også spørsmålet om litt sånn: “hvilken måter man organiserer 

seg på?”... litt sånn.. hvordan. Jeg vet at det er en del… det fungerer også litt sånn et folkemøte, ikke 

sant… men på den andre måten så er det litt sånn… ikke NGOs, men det er litt sånn slags 

“community”, litt sånn… de bestemmer selv litt sånn: “Hva skal vi gjøre?” og så videre, så kommer 

de med en uttalelse eller noe sånt. Det er en… det å finne hvilke måter… og tilpasse hva egentlig. Jeg 

tror det er det som er viktig. Vi har sett på noen av de… vi har sett på noen av… hvor det var… i 

Nord-Russland. Det er litt sånn folk deltok i et sånt prosjekt om…. deltakende, hvis du har hørt om 

det, deltakende budsjettering. Der har de fått en sånn… et tre, også fiKKde en sag også skulle de 
begynne å sage litt sånn hvor mye av det treet representerte da kommunebudsjettet. Hvor mye skal de 

ha på skole, helse… Og så videre. Så det var en måte å involvere folk… litt sånn at de får diskutert 

og så videre. Så det var en interessant måte… men at den andre tingen for eksempel, vi har jo også 

kjørt den her i Mo i Rana. At det var at vi… våre kollegaer har utviklet et sånn visualiseringsmodell 

for politikerne. For hver eneste gang de tar en beslutning, det er en del indikatorer der, hver eneste 

gang de tar… må ta en beslutning som er ganske langsiktig, den modeller viser hva det betyr for 

kommunens økonomi da: “Kommer det til å nå de grensene som er bærekraftige da? Eller ikke?”. Så 

jeg tror det er litt sånn en måte… å få det til å fungere er kanskje å involvere, men det er også litt 

sånn… at dette med involvering er ikke bare at folk har… de må forstå hva det betyr når de er 

involvert. På grunn av at det er en ting å involvere litt sånn at… hvis vi skulle ah vært på Kobla og de 
sa det litt sånn: “Hvis dere skal delta på Kobla, så…”. Vi ser at den, og som jeg er veldig opptatt av, 

for eksempel at det er dårlige bussruter til sentrum. At det betyr at vi skal vise oss… at det er litt sånn 

at vi må ha flere bussruter i helgene til byen. Ikke bare én gang om timen på ettermiddagen… Litt 

sånn… da kanskje vi skal få flere bussruter der. Det kan du blir bedre, litt sånn… da kan du ta tur når 

du vil også kanskje blir det bedre for Bodø sentrum og butikkene der… og så videre. Så det er litt 

sånn… jeg tror ikke folk helt vet av og til hva det betyr for dem… og det er det som er størst utfordring. 

 

29:29 Men hvordan fiKKdu vite om Kobla-prosjektet? Du nevnte det jo litt i stad, men kan du 

utdype? 

29:35… jeg så på Facebook… på grunn av at…. Ja, nå vet jeg. På grunn av… når de masterstudentene 

i fjor, de fortalte meg at nå finnes Smarte Transport-prosjektet i Bodø eller Nordland og de har en 

Facebook-side. Så jeg likte den!... så det var sosiale medier da. Så men… samtidig så tenker jeg litt 

sånn at var det ikke for de guttenes masteroppgave… kom jeg noen ganger på det i det hele tatt…? På 

grunn av… du vet at Facebook operer på de algoritmene, så hvis jeg liker dette så får jeg informasjon 

om det hele tiden ikke sant. Så… så derfor… jeg vet ikke.  



  6 

 

 

30:37 Men du så i alle fall at de kom en post der nå da? 

30:40 mhm, så…  

 

38:06 Men sånn avslutningsvis da, hva tenker du må til for at man skal komme frem til de gode, 

brukervennlige mobilitetsløsninger?    

- 38:17 Nå skal jeg være veilederen din og så skal jeg si: “Hvordan vet du at de skal være gode?”.  
 

38:28 Ja, det kommer jo an på hva du mener er gode. Det er subjektivt og det er det jeg gjerne vil 

vite om hva som er gode..  

38:34 Nei, det er jo litt sånn: “Gode for hvem?”. For eiere, for innbyggere, for staten, for verden litt 

sånn… Jeg tror her må jeg kanskje be om litt sånn… ja. Hvordan å komme fram til det, det er litt 

sånn.. det er et ganske stort spørsmål, så det er litt sånn… å fokusere på hva? Hvis din.. hvis din… 
formål er innbyggere, da må det litt sånn… okei, hva er godt for innbyggere da? Hva det betyr? Så… 

men… ja. Nei, forbedres.. jeg vet ikke. Jeg tror at dette med Kobla-prosjektet, det var veldig 

spennende. Jeg tror det var en interessant øvelse, så hvis det blir litt flere sånne, det kan være greit, 

men der er spørsmålet igjen: “Hvordan man kan få flere til å delta da?”. Men… de… og 

mobilitetsløsninger. Det er veldig mye litteratur egentlig… hvordan man finner og hva er bedre for 

folk, litt sånn at… hvordan man planlegger og… transportruter og så videre, så… jeg tror det er litt 

vanskelig å si. Det må være en kombinasjon av alt. Det er litt sånn… det må være de tverrfaglige 

samarbeid. Det må være urbane planleggere. Det må være innbyggere. Det må være… politikere. Det 

må litt sånn at… og ja, bedriftsøkonomene og så videre. Så hvordan man utvikler det… også igjen og 

til det å tilpasse til den konteksten, hvordan det foregår…. Det som kan fungere i… Sahara, ikke 
nødvendigvis kan fungere i... her eller motsatt. Så… derfor… nei, jeg tror det er litt sånn hvis 

konteksten er med, da er det bra. 
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Nordland Fylkeskommune (NFK1) & (NFK2) 

 

01:45 Jeg lurte på om dere kan fortelle litt om stillingen deres?  

  

01:49 NFK1 

- Jeg kan begynne jeg da. Jeg heter NFK1og så jobber jeg som rådgiver i Nordland 

Fylkeskommune. Og… innenfor drift, altså daglig drift, så jobber jeg med produktutvikling og 

drift av digital portefølje da.. bookingsystemer, app… ja, i hovedsak. Mens da i prosjektet 

Smartere Transport Bodø, så er jeg… har jeg ansvaret for en del av de delprosjektene, blant annet 

MaaS, Mobility as a Service, og… så jeg er vel med på en del andre. Jeg er på blant annet grønn 

geofencing, betalingsløsning, MoBo… er det noe mer?.. Sikkert. Ja. 

 

02:43 NFK2 

- Pasienttransport 

 
02:44 NFK1 

- Pasienttransport. Så det er jo veldig mange ulike prosjekter som har ulike innfallsvinkler, men… 

men her, i det prosjektet, så er fokuset veldig mye på bruker. Brukerinvolvering og også det å 

sette brukerbehovet i sentrum. Og da bruker vi ulike typer metodikker som sprinter, sprint design 

og det å kunne få laget små prototyper og få testet det ut på kort tid. Og det er jo litt som vi har 

gjort det her i går. Det her er jo en versjon forbi det som var før jul, som gjør at vi har mer… mer 

funksjonalitet, bedre funksjonalitet og de funksjonalitetene som er satt opp er jo satt opp i forhold 

til de ønskene som hadde kommet inn før jul. Du kan se liksom konkret at ditt innspill har resultert 

i et nytt produkt da og en ny funksjonalitet. Men om stillingen min, så ja… også har jeg nå blitt 
involvert både i litt markedsføring og… litt… veldig potet, så det er mye forskjellige fagområder 

da. Det er veldig sånn tverrfaglig. Det er vel kortversjonen.  

 

04:07 NFK2 

- Jeg heter NFK2. Jobber som forretningsutvikler for fylkeskommunen og samferdselsavdelingen. 

Jobber primært inn mot Smartere Transport, men også andre digitale løsninger… så min, skal vi 

si hovedoppgave, er å utfordre litt det etablerte og sette i gang nye prosjekter som vi ser en 

forretningsmessig gevinst av å gjøre. Og innenfor Smartere Transport, så har jeg hovedansvaret 

for betalingsløsning, også er jeg også med på å… litt sånn som Mobility as a Service og 

selvkjørende busser og ja.. Jeg vet ikke om jeg har så mye mer å si enn det.  
 

04:52 Har dere jobbet med noe lignende metodiKKfra før av før dere begynte på dette prosjektet 

her? 

 

04:57 NFK1 

- Ja, jeg har det gjennom tidligere jobb, men det her blir jo litt større sammenheng med at du 

involvere innbyggere i en by eller et fylke, så her får du større…. større fallhøyde. Da er det 

enklere å jobbe iterasjonen inn mot en enkeltkunde som har et behov innenfor digital løsning, 

nettsky-løsning eller noe nettbasert, så det her blir jo litt mer… at vi som offentlig aktør går ut 

også er ærlig på at dette er et uferdig produkt. Det er ganske ny tankegang i fylkessammenheng, 
så… Men vi prøver i større grad å være tydelige på at dette her er en pilot. Dette er en test og 

heldigvis… eller dessverre.. alt ettersom hvordan den her utfordringen går, så vil nok vi bli 

påvirket av det i positiv og av og til negativ forstand. Så… det er jo den læringsprosessen av vi 

også som organisasjon og som en fylkeskommune da begynner også tørre å feile og det er helt 

nytt i alle fall inn den her sammenhengen. I den her stillingen, eller.. ikke i denne stillingen, men 
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i samferdselsavdelingen. Sånn som du heller ikke… sånn som tannhelse, det er jo vanskelig å 

drive på med noe pilotering direkte på kunden din… sånn som ulike borrer og noe sånn. Det er jo 

ikke helt… men innenfor det digitale så kan du det. Sånn som når du begynner med helse, så skal 

du være veldig forsiktig med å prøving og feiling, så da blir det jo små sideprosjekter som kjøres 

parallelt med vanlig drift… Og det er mye av det vi gjør. Det er jo veldig mye av det i Smarte 

Transport i Bodø-prosjektet. Det er parallelt med vanlig drift og stor sett bare koordinering og 
testing… og nesten ingenting av det her er da ting som vi kjøper direkte for å få inn i vanlig drift. 

Da må vi vi gjennom åpne anbudsprosesser og ja… så svaret er ja.  

 

07:16 Hva med deg? 

 

07:17 NFK2 

- Jo, jeg har tidlige jobbe med ulike markedsavklaringsprosjekter og… som har vært mye med 

workshops og intervjuer og så videre. Også har jeg jobbet som produktutvikler tidligere, hvor vi 

der har holdt på med kurskonsepter primært rettet mot folk som står uten arbeid og da og… endre 

vaner for å få folk til å aktivt søke jobber og å komme seg i jobb. Så det aspektet med å tenke 
brukerinvolvering og… og hvordan man kan bidra til å folk forandrer måten å opptre på i ulike 

situasjoner, det er noe som står sentralt for meg og som har gjort det lenge. Som NFK1 sier i.. i 

fylkeskommunen så er dette ganske nytt, den måten å tenke på, men det er også fordi.. Vi ser jo 

generelt mobilitet i dag er et marked som er i utrolig vekst. Du har jo alle disse byvekstavtalene 

som gir en del åpninger for å tenke nye ting. Blant annet AtB har jo gått med et helt nytt konsept 

for kollektivnettverk for eksempel. Og da er det jo viktig at man bruker de pengene på en fornuftig 

måte, så da blir jo brukermedvirkning… det blir jo veldig viktig for egentlig alle aktører, og der 

kommer jo vi inn også. Vi ser jo at det er en stor gevinst å… å prøve å tolke data og 

brukertilbakemeldinger sammen for å få en mye bedre… eller helhet da enn det man har hatt 
tidligere.  

 

08:59 Men har fylkeskommunen jobbet med noe lignende prosjekt før da? Altså typ som det vi var 

på i går eller er det første gang? 

 

09:05 NFK1 

- I hvert fall av det jeg er bekjent, så er det første gang. Og det er… det er jo anledning Smartere 

Transport Bodø, så du.. På en måte ser vi jo, du kan kalle det for “lekepenger”, for det er helt 

utenfor vanlig drift, men samtidig så er det… gir det jo fylkeskommunen kjempestort 

mulighetsrom for å teste ut ulike hypoteser og… så uten de midlene som vi har fått der, så hadde 
det vært vanskelig å få til all den testingen i forhold til autonome busser eller det vi var på i går… 

men også det at her det drypper jo på vanlig drift fordi at… Vi nå jobber blant annet med en 

mobilitetsplattform og standardisering, og sånn som du sier (NFK2)… vi får en mye mer helhetlig 

løsning da inn mot det offentlige takket være mye testing gjennom dette prosjektet her. Så det er 

mye vinn-vinn.  

 

10:10 Men kan dere fortelle litt om hvordan prosjektet? Kan du fortelle litt mer hvordan prosjektet 

henger sammen med Smartere Transport Bodø? 

 

10:42 NFK1 

- Ja, så det… prosjektet henger sammen med at… fellesnevneren er jo mobilitet… og Bodø som 

testarena. Det er vel en av de punktene, men så er det veldig mye som… altså pasientmobilitet 

henger jo sammen med veldig mange andre prosjekter, blant annet autonomi… delvis, 

betalingsløsning.. Og litt av det her med innbyggerinvolvering og kan du si… Det er 

atferdsendring innenfor det at en pasient skal reise fra A til B, der det offentlige tilrettelegger for 
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å ta taxi fremfor å tilrettelegge for grønnere alternativ… så det er ikke bare adferd på 

innbyggernivå, men det er også på organisasjonsnivå. Sånn at Helsenorge må også ta ansvar i 

forhold til hvordan vi skal forflytte friske pasienter. Friske i form av at de skal på en undersøkelse, 

ikke på en alvorlig operasjon. For da er det sånn ofte 80/20-prinsipp, at de 80% som kommer fra 

og til Nordlandssykehuset i Bodø, de… de kan gå på to bein og er friske og raske. Det er en 

kontrollrutinesak fremfor at det er alvorlig. At de må ha assistanse fram og tilbake. Men så er det 
Bodø som Hub, med tog, buss, båt, fly og alt det som er av våres tjenester med buss og så videre, 

har mye mobilitetsbehov. Vi… Selve prosjektet startet jo med at vi fikk… det var at 

Samferdselsdepartementet utløste en konkurranse og det var en konkurranse som var inspirert fra 

det som ble gjort i tidligere i USA. Jeg husker ikke navnet på den… men da hadde de sett på den 

konkurransen og hva som hadde kommet ut av den konkurransen i  USA og ønsket å gjøre noe 

lignende i Norge. Da søkte vi på den med Bodø kommune, Nordland Fylkeskommune, Telenor 

og Avinor… Og kravene var at det skulle være fylkeskommune som skulle være avsender i 

samarbeid med en kommune og minst en privat aktør… så de satt litt kriterier i forhold til hvorfor 

sammensetningen ble sånn som den ble da. Og da har jo selvfølgelig… Telenor har sine behov 

eller ønsker for hva vi skal bidra med inn i prosjektet. Samme har Avinor. Avinor er naturlig en 
del av det her fordi de er jo… Flyplassen er såpass sentral i Bodø… også er det Bodø kommune 

med den her.. med det kommende:  “Ny by, ny flyplass”. Og hele prosjektet er jo et forprosjekt.. 

så det avsluttes før “Ny by, ny flyplass” er ferdigstilt og før store deler av prosjektet der er i gang. 

Så det vi tester ut er jo: “På eksisterende bydel, hva skal vi kunne bruke inn mot den nye bydelen 

av mobilitetsløsninger?”.  

 

13:58 Ok, så Bodø Smartere Transport er ferdig før dere setter i gang?  

 

14:00 NFK1 

- Ja, så det er på en måte et forprosjekt og mest sannsynlig så er det og… De aktørene som er med, 

har jo alle sagt at det her er et fruktbart samarbeid, så jeg vil jo… det ville nok vært naturlig at vi 

etterhvert begynner å se: “Hva man vi gjøre videre etter at vi har gjort prosjektet og de midlene er 

borte da?”. Om det søkes på andre midler eller hva som skjer. Og det har jo skjedd da… allerede. 

At vi går inn i andre søknader for å få midler fra staten, som blant annet pilot til… som da blir 

testet ut en ny form for betalingsløsning, som er… ikke en del av Smartere Transport, men igjen 

går parallelt med Smartere Transport… og som han NFK2 er involvert i. 

 

14:49 NFK2  

- Tror vi kan si at det går inn under betalingsløsningen for Smartere Transport også. 
 

13:52 NFK1 

- Ja, det gjør nok det.. en selve opprinnelsen på det her, det er jo den konkurransen. Det her hadde 

nok ikke vært… Det hadde vært vanskelig å få til uten at det blir sånn veldig konkret at her kan 

du levere inn en søknaden og i potten ligger det… Potensielt så lå femti millioner som det meste 

du kunne vinne og nå var jo vi så heldig at vi faktisk fiKKdet da. Femti millioner… og de er da 

spredt på de ulike prosjektene. Selv om femti millioner er veldig, veldig mye penger.. men over 

fire-fem år og over tolv-fjorten delprosjekt, så blir det plutselig ikke så mye allikevel.. Så her er 

det mye ressurser som blir brukt internt. Både hos oss, Bodø Kommune og de andre aktørene. På 
egeninnsats da, så… med de midlene kommer vi langt. Vi gjør det, men det kanskje aller viktigste 

det er jo at… vi som organisasjon har fått hevet blikket litt på hva som virkelig rører seg i 

mobilitetsverden. For det er… innenfor teknologi så er det... mobilitet er ledende innenfor de store 

bølgene når det gjelder teknologisk utvikling og det er jo da kunstig intelligens. Det er 

maskinlæring. Det er… Internet of Things og små og store duppedingser… men også at vi.. Jeg 

tror noe av det viktigste vi får på plass her er standardisering. Gjennom standardisering så slipper 
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vi opp døren mye enklere inn mot.. gründervirksomhet. Så lenge som vi har en standard så er det 

mye enklere for en liten startup å komme med en plug-in eller en aller annen liten tvist av en 

løsning, som vi kan “plugge” på vår store løsning da. Også blir det enklere å samarbeide med 

andre fylkeskommuner og det blir enklere å samarbeide med andre kommuner. For da.. 

sammenkoblingen her blir mye raskere og enklere. Ja, jeg tror det.. det er vel ikke alle 

konsekvensene vi har sett av det her prosjektet, men vi faktisk bare ett og et halvt år ute i det.. 
sånn pluss minus… men samtidig så har vi klare krav på hva vi skal levere. Fra de som har utlyst 

konkurransen, men nei.. det er veldig.. det er et veldig spenstig prosjekt, men også veldig sånn at 

det gir veldig mye til både de som er involvert, men også innbyggerne til slutt.  

 

17:34 Det prosjektet med Kobla, er det en del av Smartere Transport eller hvordan.. fordi hva 

kaller man det delprosjektet? 

 

17:43 NFK1 

- Ja, det ligger under delprosjekt MoBo, Mobilitets Bodø… og blant annet så er det her Bodø Bylab 

og innbyggerinvolvering som er en viktig del av det. Også skal vi her på sikt kunne være en 
funksjonalitet inn mot eksempelvis vår app som heter Billett Nordland, så av dine kan vi si 

reisevaner og din reiseatferd vil bli tracket gjennom den buss-appen da. Sammenhengen er jo her 

at betalingsløsning, det går nesten alle gjennom alle prosjektene. Mobility as a Service går nesten 

gjennom alle prosjektene. Det involver autonome busser. Det involver betalingsløsning. Det 

involver dashboard. Og det her er også MoBo, ikke sant. Det går også inn under dashboard… 

miljødashboard. Så det er en grønn tråd her, men… rød tråd (!), men grønn tråd er kanskje det 

rette å si.  

 

18:51 Men sånn som de private aktørene som la si Avinor og så videre.. de er ikke med på alle 

prosjektene eller hvordan fungerer det? Er det pluKKog miks eller er det slik at de føler selv hva 

som er av nytteverdi for de?  

 

19:02 NFK1 

- Nei, nei altså i… når vi satte i gang med søknaden, så var jo det jo en stor gruppe som var med, 

både fra Avinor, Telenor og Bodø kommune og oss da. Gjennom.. hva kan vi si… den 

prosjektgruppen der fiKKgjennomført hele søknaden og det har… ansvarsområder som det er satt 

hvem aktør er det som har hovedansvaret og hvem er det på en måte som eier det prosjektet. Så 

det er definert. Som for eksempel pasientmobilitet er Avinor sitt eierskap og da er det de som fører 

alle de prosessene… også henger Bodø kommune, Bodø Fylkeskommune og eventuelt Telenor 
seg på der det er naturlig, men samtidig så er det også definert hvem som skal være med i de ulike 

delprosjektene. 

 

19:51 Så det er dere som eier det prosjektet med Kobla i går? 

 

19:55 NFK1 

Ja  

 

19:59 NFK1 

- Og Bodø kommune.. strengt tatt 

 

20:02 Ja, okei… men hvem er det som har hovedansvar? 

 

20:03 NFK1 
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- Nei, det blir vel til at vi blir hoved… (ler), men det her er litt sånn gi og ta da, men sånn som… ta 

eksempelvis 5G ikke sant. Det er veldig naturlig at det er Telenor som kjører på der. Og igjen 

da… altså 5G er jo ikke isolert alene fordi at du må ha gjerne disse, spesielt innenfor autonomt 

fartøy, men også innenfor generelle mobilitets- og serviceløsninger så er det å ha 5G optimalt. Så 

det er veldig mye som henger sammen, men det er da Telenor som tar hovedansvaret for det 

prosjektet da.  
 

20:43 Var det noen uforutsette hindringer som møtte i oppstartsfasen av Smartere Transport? 

 

20:56 NFK2 

- Det har jo vært ulike kulturer kan man si. Å det jo preget en del altså… fylkeskommunen og Bodø 

kommune er jo ganske tunge byråkratier, mens du ser at Telenor og Avinor er nok litt mer 

spenstige. Litt kortere vei til å teste ting… så det å finne en balansegang mellom ulike hensyn der, 

har jo vært en utfordring, men som begynner å bli mye, mye bedre.  

 

21:29 NFK1 

- Og samtidig så har vi jo alltid sagt at vi… skal vi si på en saklig måte er uenig, så får vi frem det 

beste produktet. VI får på en måte belyst en problemstilling fra flere hold, ikke bare fra det 

fylkeskommunale eller kommunale, men også fra det private. Og i tillegg hvis du da droppet inn… 

kunden sitt behov og setter kunden i sentrum, så må vi som andre aktører begynne å jenke oss litt 

inn sånn at vi til slutt da forhåpentligvis får det beste produktet ut i markedet. Eller får testet det: 

“Var det her det beste eller var det kanskje… kanskje kunden sitt behov er noe som kunden ikke 

er klar over selv fordi de tenker i dagens teknologi. Dagens løsning. Fremfor oss som sitter rundt 

bordet som vet at: “Men den her løsningen, den er fullstendig en “game changer”, så hvis vi bruker 

den, som kunden ikke er klar over enda… passasjerene er ikke klar over at dette her finnes”, så 
det er en sånn balansegang på det her. 

 

22:36 Hva med Kobla da? Prosjektet med Kobla. I forhold til oppstartsfasen og hvordan dere har 

satt i gang det samarbeidet? 

 

22:45 NFK1 

- Ja, det var… vi holdt en dialogkonferanse og da fiKKde presentert seg. Dialogkonferansen 

giKKut på digitale plattformer, mobilitet og service… blant annet. Og da var de deltaker og 

fiKKintrodusert sine løsninger og fattet vi interesse og… tenkte at dette er noe vi ønsket å teste 

ut… og ikke mer komplisert enn det egentlig. Og fordi det er en pilot… fordi at det ikke er drift, 
så kan vi også gå utenfor anbudsreglement. For hadde det vært fast.. et innkjøp da, så måtte vi ha 

gått via litt mer rigide innkjøpsreglement. Da har vi jo da kjørt en testrunde i fjor.. det var vel i 

desember og fått både gode innspill, men også vi lærer jo litt selv da: “Hvordan skal vi på en måte 

få best mulige workshops?”. I en hektisk hverdag, så er det jo det også planlegge.. det også få 

gode nok planer og få deltakere. Det er uten tvil noe av det vanskeligste. Å få folk til å sette av tid 

til dette her15. Sånn i forhold til Kobla, så er det… det er ikke helt tilfeldig at vi har samarbeid 

med de. Det blir… den søknaden som vi har skrevet i forhold til Smartere Transport, det er nesten 

deres forretningsidé. Uten at vi var klar for det når vi skrev det, at Kobla drev på med det de drev 

på med… men da var deres løsning mer rettet mot bompenger. Så har de… de holder til i 
Drammen og der har det vært noen endringer i markedet i Drammen i forhold til bompenger… og 

da måtte de endre sin løsning eller sin tenkemåte, så da har vi sett at her er det jo egentlig veldig 

mange paralleller. Så da, ja… Ja, vi er jo der at vi ikke har en stor mur foran oss og at folk ikke 

 

15 “In a hectic everyday life, then there is this to plan... to get good enough plans and get participants. That is arguably 

one of the most difficult parts. Getting people to set aside time for this” 
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kontakte oss. For det kan de… mens vi må forholde oss til de reglementene som er satt, så hvis 

det er direkte innkjøp, så må vi prøve å administrere andre.. og da vil det jo være en konkurranse 

som blir satt, men her… Og enkelte, litt avhengig av terskelnivå og hvor kostnad der er, så kan vi 

gå på direkte innkjøp… mens for Kobla sin del, så er det fortsatt på pilotnivå. Så får vi… vi har 

ikke formalisert noe etter at det her prosjektet er over, så etter… det blir jo da om fjorten dager 

også vil det gå omkring fjorten dager… noe rundt det, før vi får en sluttrapport for evaluering og 
se på hva er det vi har fått ut av dette her og da vurdere videre om: “Skal vi ta det til fase tre eller 

skal vi teste ut noe helt annet?”. Så… videre er ikke planlagt.  

 

26:02 Er det noen utfordringer som dere har sett med å samarbeide med et pilotprosjekt som Kobla, 

som er fremdeles i utviklingsfase? 

 

26:17 NFK1 

- Ja, altså det er jo alltid noen utfordringer, men egentlig er det veldig i tråd med det vi ønsker å få 

utviklet eller testet, så det er egentlig… nei, altså… selv om det er noe geografiske… altså de 

holder jo til i Drammen, men det har jo heller ikke noe å si. Jeg føler at vi fått til et bra samarbeid 
ut av dette her og… nei, akkurat den biten synes jeg går veldig greit. 

 

26:45 NFK2 

- Jeg kan jo skyte inn der at vi, altså jeg har blitt litt overrasket over hvor enkelt, eller hvor greit det 

faktisk er å gjøre den type ting. Og vi har jo i Norge, så er det mange støtteordninger for eksempel 

Pilot-T, som gjør… Fordi vi har jo et anskaffelsesreglement å forholde oss til, men det finnes for 

eksempel unntak hvis du ikke har noen… har noen… skal vi si, momentær relasjon da mellom to 

parter, så i forbindelse med sømløs mobilisering, så.. er det ikke noe vi betaler, men vi har fått 

midler fra Pilot-T for å teste det ut. Min opplevelse er jo at private aktører, de er jo selv klar over 
at vi er i pilotfasen og de er veldig opptatt av å få en arena hvor de kan teste det ut på… snarere 

enn at de skal nødvendigvis få betalt for alt mulig. Og det… det har egentlig vært veldig positivt 

da. Da får vi muligheten til å stille Bodø til disposisjon også får vi da interessante parter til å teste 

det ut  

 

27:57 NFK1 

- Sånn kostnadsmessig i forhold til Kobla da, sånn uten av vi skal gå rett inn i hva det konkret 

koster, men det er en fordelingsnøkkel som oppleves veldig grei. Kobla tar jo en kostnad selv, 

som du sier (NFK2). Det er de villig til fordi at de får jo innpass i et marked og brukere, som ville 

vært veldig vanskelig for de å bare komme inn i Bodø og plutselig bare: “Nå skal vi teste 
mobilitet”. Så de får.. vi fasiliteter litt, men samtidig så tar de en del av pakken. Det gjør de. Så 

det er en grei… greit måte å gjøre det på. Også har vi jo… ikke sant, vi har vært ærlige. Vi skal 

kjøre to runder også skal vi kjøre en evaluering i etterkant for å se: “Hva gjør vi videre?”. Er det 

en god nok gevinst for oss å fortsette, så gjør vi det.. og hvis finner ut at: “Nei, nå skal vi gjøre 

noe annet innenfor innbyggerinvolvering, så gjør vi jo det da”. Så det er vi helt ærlige på, men… 

men så for Kobla sin del, så har jo de et mye bedre produkt nå enn det de hadde i oktober. Uten 

tvil… for det er mye innspill underveis og.  

 

29:13 Men hvordan samarbeider dere da for å fremme innovasjon? 

 

29:19 NFK1 

- Ja, fremme…. Jo, så vi… vi står jo ikke for kodingen i forhold til den involveringen der. Så form 

for innovasjon fra våres del er jo det å få det “mindset’et” på plass. At vi kan kjøre den her type 

workshop og vi.. vi er… også ute faktisk i media og snakker om at: “Nå kjører vi en workshop og 
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en pilot”. Det tror jeg ikke har skjedd i samferdselssammenheng i alle fall, så det… det er mye 

innovasjon bare det… altså den kulturendringen og tankesettet rundt det16.  

 

29:56 NFK2 

- Også er det jo… det kommer jo litt an på hva man legger i innovasjon og. Er det små forbedringer 

som funker jo alle veldig greit for den type ting, men sånn som her, her er det jo det man gjerne 
vil kalle for radikal innovasjon, hvor produktet ikke eksisterer i et marked. Det er ikke noe 

mulighet for å kjøpe det inn. Da er det jo denne måten å jobbe på veldig positiv for å kunne fremme 

den formen for innovasjon. Også får vi jo se da… det er jo der brukermedvirkningen blir så utrolig 

viktig. For vi vet jo ikke hva markedet er for disse løsningene og det å involvere og lytte til det 

brukerne av tjenestene faktisk sier er jo helt sentralt for å kunne se om det er noe grobunn for å 

skape et marked rundt disse tjenestene da.  

 

30:49 Ut i fra sånn Bodø kommune også dere. Hva er det på en måte dere tilbyr hver av dere som 

er forskjell fra hverandre om jeg kan si det sånn? 

 

31:01 NFK1 

- Ja, Bodø kommune tilbyr jo Bodø by. De er jo på en måte testarena og det handler jo selvfølgelig 

for oss om at en Fylkeskommunen går over i et sånt prosjekt uten å ha en kommune med på det, 

det ville jo ha vært en veldig dårlig start på et samarbeid. Bodø er jo veldig, veldig frempå når det 

gjelder det å teste ut… også tilbyr jo begge på… Hvis du skal se på noe negativt, så begge legger 

jo på bordet byråkrati. Så det tar jo tid… også for en litt halvveis utålmodig kjern, så kan jo det 

være ganske frustrerende… Men samtidig så er det jo.. vi er jo nødt til å følge disse prosessene 

hvis det skal opp på et visst nivå eller for at det skal bli tatt noen avgjørelse eller noe sånt. På 

enkelte prosjekter… men ikke på Kobla prosjektet. For da… da er det såpass “hands on” og 
forholdsvis lite… smått skalert, så det her må jo ikke opp på politisk nivå for å kunne ta en 

avgjørelse. Så da kan jo vi rulle og gå, også være mye mer “på ballen”, og mye mer raske… altså: 

“Skal vi gjøre det nå eller skal vi gjøre det da?”. Det har ingenting å si. Og ikke så mye penger 

involvert heller.  

 

32:21 NFK2 

- Jeg kan skyte inn at vi har jo ansvaret for buss og båt som ikke kommunen har da, men som vi 

styrer… så det er jo noe vi bidrar inn med. Vi kan stille tilgjengelig transportmidler da.  

 

32:36 NFK1 

- Ja, det er jo.. så kanskje. Mange som ikke er klar over at kommunen ikke har ansvaret for buss, 

men det er da Fylkeskommunen som har det da. Så all samferdsel kan du si, er det… også taxi er 

det vi som har ansvaret for. Så… mens de står mer for infrastrukturen. Veier, busskur, belysning 

og sånne type ting. Måking av veier og sånn.. Så vi er jo utfyllende da. Det er vi. 

 

33:08 Men hvordan tar dere å kommuniserer innad i prosjektet? 

 

33:12 NFK1 

- Ja, da har vi.. vi bruker teams i hvert fall nå. Det er også delt opp i ulike delprosjekt, så de som er 
en del av det prosjektet er da koblet opp til de ulike gruppene innenfor teams. Også har vi en del… 

vi bruker jo også… det er jo SharePoint og fysiske møter også er det formelle møter, uformelle 

 

16 So, innovation for us is to get that mindset in place. That we can run this kind of workshop and that we actually are in 

the media and talk about that: "We are now running a workshop and a pilot". I do not think that has, in any case, happened 

in a transport context before, so it ... there is a lot of innovation just in the cultural change and the mindset around it 
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møter… telefoni. Altså det er det meste. Det eneste vi ikke bruker det er snap… det bruker vi 

ikke.  

 

33:44 NFK2 

- Kanskje vi skulle ha begynt med det? 

 

33:45 NFK1 

- Ja. Ja, vi har testet ut litt… Vi har testet ut Slack, vi har testet ut… standard e-poster. Det funker 

jo det også selvfølgelig, men vi har i alle fall fått strukturert litt i sånn Office…365- løsning, sånn 

at vi bruker alt av dokumenter i SharePoint også har vi Teams som kommunikasjonsform. Så det 

begynner å sette seg nå.  

 

34:10 Ja, du synes det fungerer godt? 

 

34:11 NFK1 

- Ja, jeg synes personlig i hvert fall at det fungerer bra. Også får du litt sånn filtrert det litt sånn i 
forhold til hva slags prosjekt du snakker om. Når du får en melding på teams, så er det jo ikke noe 

tvil hvilket emne man faktisk snakker om, for da går du på selve… delprosjektet.  

 

34:37 Nå har vi snakket mye om struktur og hvordan dette er bygd opp, men jeg lurer litt på hva 

dere legger egentlig i begrepet brukerinvolvering? 

 

34:44 NFK2 

- Det er et… vidt begrep for å si det sånn. Det har jo med mange ulike… ulike innfallsvinkler til 

det. Du har jo blant annet workshops, hvor du tester ut før noe produkt går “live”… men du har 
også aspektet etter at produktivitet går “live”.. med å hente inn feedback på: “hva synes faktisk 

folk om produktet?” og… og strukturer deres feedback i.. i beslutningsprosessen. Også har du jo 

intervjuer med folk. Det å gå rundt og snakke med folk er jo ofte veldig, veldig viktig… og det er 

at de gjerne fremme forslag og finne konstruktive kanaler for å få innspill på hva vi kan forbedre.. 

så det er jo noen grunnleggende former for brukerinvolvering.  

 

35:41 NFK1 

- Ja, så… vi har også endret litt på… Kan si før vi kommer til nivået brukerinvolvering, så har vi i 

større grad begynt å bruke personas… og det er å definere ulike brukergrupper og ta et sånt 

generelt snitt på for eksempel pensjonister eller ungdom opp til 19 år, mellom 12 og 19 ikke sant. 
Ungdomskolenivå da. Før de får lappen. Jeg snakket vel litt om det i går i forhold til de ulike… 

du har næringslivet, du har de som er litt sånn typisk i tidsklemmen. Så jeg prøvde å definere litt 

hva deres kjerneproblemer er innenfor den og den brukergruppen… også er det å gå ut og 

involvere den gruppen og se om vi treffer på de satte sannhetene som vi har… men er det reelt ut 

i markedet? Og da er det jo ofte.. det er jo sånn som kanskje ungdommen da for eksempel da. Det 

er klart.. jeg er 45… nei, jeg er faktisk 46. Jeg ble det i februar.. så mitt perspektiv er jo ikke det 

samme som en 15-åring. Og en femtenåring som har vokst opp med en smarttelefon i hånden… 

og… og hvis du da tar det videre til de som er pensjonister og som er analog.. og da.. da er det 

med brukerinvolvering… det gir også mye med verdi og innsikt ikke minst på: “Hvor er 
problemstillingen deres?”. Hvis vi da.. da må jo vi være flinke til å lytte, sånn som når de kommer 

med: “det verste problemet for meg er det og det og det”., og det kan være ting vi ikke var i 

nærheten ved å tenke på…  

 

37: 47 NFK2 
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- Også er det jo. Dette vil du sikkert høre fra Ruter fra andre også, men det som er med denne nye… 

kan si piloteringskulturen, er å ikke være redd for å feile og det er jo… det er jo ganske vesentlig 

med tanke på brukerinvolvering. At hvis vi ser at noe funker for så vidt ikke, så må vi ikke være 

redd for å forkaste de idéene og komme opp med noe nytt. Og det er jo en ny måte.. en måte å 

strukturere ting på, hvor brukerinvolvering faktisk har en ganske stor betydning for hvilke 

prosjekter det er vi går videre med… fordi det er til syvende og sist de vi leverer tjenester til og 
da er det jo veldig viktig at vi.. at vi er åpne for at vi tester ut nye ting også... får vi se hvordan det 

går når de opplever det.  

 

38:42 NFK1 

- Også tror jeg… selv om kanskje ikke de som er involvert, kanskje tenker eller er klar over det, 

men de.. de har jo mye større grad fått… gitt mer makt på hva skal et sluttprodukt bli i min by, i 

mitt fylke. Så på en måte så får de en mye større påvirkningskraft og til dels også ansvar til at 

sluttproduktet blir sånn som de selv ønsker da. Hvis det er en kritisk masse av mennesker som sier 

at: “sånn(!). Den funksjonen vil vi ha”, da blir det jo det. Selv om det kan være helt motstridende 

av det vi kunne sett for oss at det kunne bli da… og på lik linje hvis, sånn jeg nevnte i stad i 
forhold til det hvis en innbygger ikke er klar over den teknologien som ligger ett år frem i tid, som 

vi ønsker helt i en spe start teste ut, så må vi jo være gode på å forklare hvorfor vi gjør dette her 

og at det er et uferdig produkt. At det er en test. Vi kommer til å feile masse, men det er det som 

er læringsprosessen her. Både for de som skal være testpiloter og oss som leverandør. Så det.. nei, 

det er veldig mye. Dette her er å gi og ta. Også være ærlig på det. 

 

40:09 Men er det noen utfordringer med den nye måten å tenke på, at det er lov å feile? 

 

40:15 NFK2 

- Det er jo… hvis du tenker. Hvis du går til andre da for eksempel, så er ikke andre strukturert for 

at du skal kunne prøve å feile. Så vi ser jo i forhold til det å teste ut ting, at man må tenke nytt i 

forhold til hvordan man strukturerer det… så da har vi fått veldig stort fokus i det siste på det som 

heter innovative anskaffelse blant annet, som er et middel for å åpne opp i større grad for å prøve 

å feile i en anbudsprosess… Men så er det jo kulturelt også, at man setter litt prestisje når man 

skal få ting i gang... og det å tørre og gå tilbake på det og si at: “Det her.. det vi prøvde ut, det 

funket ikke”. Det er jo klart at det utfordrer oss både som organisasjon, men også menneskene 

som jobber med.. disse konseptene da. Og med piloter og denne type ting, så blir det også veldig 

synlig. For før var det egentlig ganske enkelt17. Du hadde et reisekort og du hadde en mobilapp. 

Du tok en buss også skal du plutselig… vi tester ut Hentmeg-konseptet nå, som er 
bestillingstransport. Som er en helt annen måte å tenke på, hvor vi vet jo ikke dette vil være 

vellykket eller ikke... så det å… det å stålsette seg for at man kan få ganske mye kritiKKfordi ting 

er uventet og sånt, det… det er klart at det blir jo utfordrende i seg selv…. Men det er spennende 

da! 

 

41:45 NFK1 

- Ja, vi legger jo i hvert fall i sånne som Hentmeg, så legger vi hode på blokken… for det er en 

brukergruppe som ikke nødvendigvis liker endringer. For det… kortversjon av dette her er en 

sentrumslinje som er veldig tilrettelagt for de eldre. og… da klart… hvis det da kommer ganske 
radikale endringer, så er det ikke alltid at det applauderes, men samtidig.. ja. Jeg tror det er viktig 

at… kommunikasjon er jo superviktig. Altså før, under og etter. Og det å vise til… ikke bare til 

 

17 It is clear that it [piloting] challenges us both as an organization, but also the peo-ple who work with these concepts. 

And with pilots and this kind of thing, it also be-comes very visible because before it was really quite simple 
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at nå fungerer alt som vi håpet og trudde, men også vise at her… her har vi hatt noen “hiccups”, 

som er bare naturlig i de fleste tilfellene når vi innfør nye ting.  

 

42:40 Men er det noen utfordringer dere ser med å involvere brukerne i slike prosjekter som dette 

her? 

 

42:40 NFK2 

- Det er jo å skape engasjement blant annet. Det er jo alltid en utfordring. Hvordan går man folk til 

å stille opp til en workshop for eksempel: “Hvordan får man… får man folk til å snakke om det 

og bry seg om det?”. Det er jo alltid en utfordring: “hvordan nå ut til målgruppen best mulig?”. 

Så jo.. vi har jo i Fylkeskommunen nå fått et større fokus på markedsføring for å se på digitale 

flater.. hvor hovedmålsettingen er å nå de viktige kundegruppene med budskapet… og det… det 

går seg til, men det er en utfordring.  

 

43:25 NFK1 

- Så er det klart at de som deltar på workshops, de er… har jo på en måte… de er jo den gruppen 
viser at de interessert og så videre… Så vi må jo være bevist på at vi ikke trekker alle som er like 

bevisst som de som møter på workshop eller de som deltar på ulike tester.. og det er ikke de som 

sitter og “troller” på nett. Det er kanskje noen andre som ikke har vært på den workshopen, som 

meld og ser negativt.. i stedet for positivt. Så bruker jeg å si: “Skal du være i balanse, sånn både 

når det gjelder som person, men som bedrift, så må du være i konstant bevegelse”... og det er jo 

det vi gjør nå. Og det er det ikke… i bevegelse da mener jeg ikke at man setter seg på en buss 

også.., men det må være en eller annen form for bevegelse for å holde deg i balanse. Så er det den 

balansekunsten da og hvor fort skal det går frem med ny teknologi og ny funksjonalitet… og noe 

her er lange linjer og noe er korte linjer. Så…. Nei, det er en veldig spennende innenfor mobilitet. 
Det er en bransje som er vanvittig i utvikling. 

 

44:52 Synes dere da innbyggerne hemmer eller fremmer innovasjon? 

 

44:58 NFK2 

- Nei, det fremmer jo innovasjon. Det er jo klart at det er jo dem vi gjør dette før, så hvis de er imot 

det vi gjør, så er jo det også å fremme innovasjon fordi da må vi jo tenke nytt rundt det vi gjør. Så 

det er klart at hadde vi ikke fått noe feedback, da hadde det vært mye verre enn folk som er 

negative til de tingene vi tester ut.  

 

45:21 NFK1 

- Ja, så er det litt det å skille litt på de ulike… skal vi si… oppropene eller utropene.. eller hva man 

skal kalle det for fra kundene våres fordi vi... Samferdsel her i Nordland, det er et veldig 

ømfintlig… tema. Særlig innenfor båt. Det kan jeg si at det inneholder ikke Smartere Transport i 

så stor grad. Og det har gjerne med at når ting blir lagt ned. Da blir det… folk går jo i tog for å 

demonstrere…. men det har ikke nødvendigvis noe å si i forhold til teknologi å gjøre. Så vi må 

skille litt mellom hva som… hva det klages på. Så når vi da… Vi skjønner at hvis det legges ned 

en bussrute, at folk klager på at bussruten blir lagt ned, men hvis alternativet er at vi setter opp en 

bestillingstransport i stedet for, så har de i hvert fall et alternativ på grunn av teknologien tilbyr 
da. Så må vi da se: “Har den skapt større problem, den her nye løsningen, eller har det gjort at vi 

får gjort en bedre tjeneste?”. Vi får kanskje også spart inn penger. Det er jo et viktig element her… 

og at kunden tilslutt får egentlig et bedre produkt18. Så det er en sånn balanse her for… hva skal 

 

18 Has it created a bigger problem, this new solution, or has it obtained that we have now a better service? We may also 

save some money. It is an important element here ... and that the customer finally gets a better product 
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vi høre på og hva skal vi ikke høre på. I hvert fall for oss som jobber med utviklingen av teknologi. 

Det er selvfølgelig de som jobber med ruteplanlegging, de må jo høre på den klagen som da 

“skummer” inn på grunn av nedleggelser og sånn. For det skjer jo. For det er jo bevisst eller 

ubevisst, så blir jo vi styrt av økonomi. Enten om vi vil det eller ikke… og politiske beslutninger. 

Så det er klart at selv om vi som organisasjon kan si at: “Okei, vi… saklig sett så burde vi beholde 

den ruten, men politisk sett så vil det ikke hold av ulike grunner”.  
 

47:25 Hvordan er det da dere brukerinnsikten fra brukerne i prosjektet? 

 

47:31 NFK1 

- Den (brukerinnsikt) brukes jo for videre utvikling og videre innovasjon. Den brukes og for å få 

bekreftet ulike sannheter om hva som faktisk er av verdi for våres kunder.19 

 

47:50 NFK2 

- Som du sier der også den hypotesetestingen, for det er jo klart at vi beveger oss jo litt rundt i 

landskapet og prøver å få finne ut hva som eksisterer der. Det er jo masse ulike alternativer man 
kan velge å teste ut. Og da er det jo… hvis vi får en antakelse om dette kan fungere, gjerne på 

bakgrunn om det har lykkes i andre settinger, er det andre som har gode erfaringer med det, så er 

det jo å gå ut og teste: “Er dette noe som sluttbrukeren vil ha?”. Og den markedsavklaringer der i 

forhold til tilbudet er jo… veldig, veldig viktig. Så det er jo en av de største punktene… største 

punktene hvor brukerinvolvering er veldig utslagsgivende da for: “Hva går vi videre med og hva 

går vi ikke videre med?”.  

 

48:35 Hvem mener dere har ansvaret for å involvere brukerne? 

 

48:37 NFK2 

- Det er jo oss.. i veldig stor grad. Hvis vi sitter på en rom alene tenker det ut uten å høre på feedback, 

så er det jo oss det står på. Jo tidligere vi involverer brukerne, jo tidligere kan du se på hva som 

funker og hva som ikke funker da.  

 

49:01 NFK1 

- Ja, også så av og til så hører vi ikke på kunden innenfor nye ting. Eksempelvis sanntid, som vi 

ikke hadde her tidligere. Det er jo ikke noe som heller… nå minnes å ha vært sånn etterspurt av 

innbyggerne. Nå tar vi Bodø som eksempel da, men den dagen som det kom på plass, så var det 

jo… bort i mot bare positive tilbakemeldinger… på at: “Det her, ja, nå fungerer jo. Altså busslivet 
mitt har endret seg totalt”, for du kan da se når bussen kommer og når han stopper utenfor 

holdeplassen din eller ikke… i større grad. Også har vi hatt utfordringer, det ble innført ett og et 

halv år siden… pluss minus, også har vi hatt nå.. etter jul, så har vi hatt ny operatør i Bodø og 

samtiden har vært nede. Og da setter folk merke til hvor viktig den funksjonen var for deres 

hverdag og da har vi fått masse pepper for at samtiden var nede. Så vi… vi. Vi skal jo selvfølgelig 

høre på de i forhold til nye ting, men når det er også ting som vi føler er veldig naturlig.. at det 

her har vært testet ut i hundrevis, tusenvis av byer i verden, da må vi klare også… da trenger vi 

ikke å sjekke med Bodø sin befolkning om de skal ha sanntid eller ikke. Det gjør vi ikke. Da går 

vi rett på. Da er det ikke noe innovasjonsprosjekt der, da er det bare å få det ut. Ja… også.. det er 
et eksempel, men ja..  

 

 

19 It [user insight] is used for further development and further innovation. It is also used to con-firm different truths about 

what is actually of value to our customers 
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50:47 Sånn litt mer generelt, litt tilbake til det vi snakket om i stad. Hvilken primære utfordringer 

ser dere med å være et offentlig organ i forhold til å jobbe med innovasjon?  

 

51:05 NFK2 

- Det er jo… det er en litt vei til målet enn for private aktører. Vi ser jo at Telenor og Avinor for 

eksempel, nå er jo Avinor offentlig eid, men de har en mye kortere vei til målet… mens vi har jo 
gjerne en litt lenger prosess å gå og det gjør at det tar mye lengre tid å skulle starte opp pilotene 

enn det vi kanskje skulle ha ønsket. Og sånn må det jo på en måte være i og med at vi er offentlige, 

men det jo er spesielt det tidsaspektet som man må.. selv for en pilot sånn som Kobla, som er 

ganske enkel og grei sånn sett, så tar det veldig lang tid fra du starter å planlegge til du faktisk kan 

lansere piloten da.  

 

51:54 NFK1 

- Noe annet er jo et økonomisk aspekt og det er jo… det offentlige har jo ikke vært kjent for å sette 

av midler for å teste ut og pilotere, så det er igjen tilbake på Smartere Transport Bodø… så de 

midlene der… hadde ikke de kommet på bordet, så ville det mest sannsynlig ikke ha vært så mye 
innovasjon og test og utvikling i Nordland Fylkeskommune som det er i dag. Men det er jo da 

kanskje…. Men i privat næringsliv så er det jo en viktig del av det også holde markedsposisjonen 

eller skaffe nye markedsposisjoner i markedet. Så… det er litt. Det er ikke noe så vidt jeg vet… 

veldig lite som er satt av, sånn øremerket, for testing.  

 

52:44 NFK2 

- ...Også er det kulturen. I og med at vi et offentlig organ. Jeg har jo vært og blitt satt hos Ruter et 

par ganger og de har jo fått mye innovasjonsaktivitet, men det har ikke vært sånn standard tanke 

i Fylkeskommunene i alle fall. Så det å… Vi ser jo at når vi begynte å teste ut Smartere Transport-
aktiviteter, at det smitter jo over til vanlige anbudskonkurranser. Vi tar en litt større risiko nå enn 

det vi gjorde tidligere, men også med potensiale for å kunne gi mye bedre tjenester enn det vi 

kunne gjøre tidligere. Så vi ser jo…. Jo en smitteeffekt av at vi begynner å pilotere og teste ut 

ting.  

 

53:31 Hvilke kriterier har dere for… nå er det for så vidt mest for Kobla da, men både for Kobla 

og også litt for hoved.. altså Smartere Transport. Hvilke målsetninger er det dere har? 

 

53:50 NFK2 

- Det er jo at vi skal… vi skal jo primært redusere utslippsgivende transport da… er jo en ting som 
er viktig. Det med nullvekstmålet… så det er jo noe som vil være sentralt. Også er det jo å se 

endring i reisevaner til folk. Det er jo noe som man må klare å måle.  

 

54:14 NFK1 

- På sett og vis så ønsker vi selvfølgelig økt aktivitet innenfor gange, sykkel og kollektivtransport 

for å få en mer miljøpositiv fotavtrykk.. og det kan. Akkurat det med reisevaner, det er jo veldig 

vanskelig å måle, men klart hvis vi får flere og flere til å bruke Kobla-appen, som ikke 

nødvendigvis vil hete Kobla-appen.. vil jo være mer rettet mot Bodø sine innbyggere. Også videre 

vil det være mer rettet mot Nordland sine innbyggere eller for Norges innbyggere, men ja.. det 
blir vanskelig å måle det da.. kan du si. Endring av reisevaner. Det samme gjelder jo innovasjon, 

for vi ønsker å tilrettelegge for større… lokalinnovasjon innenfor mobilitet, men også innenfor.. 

det trenger ikke å være å være mobilitet, men at det har noe med det vi jobber med da. Både i 

kjølevannet av det her prosjektet, men også i forkant av: “Ny by, ny flyplass”. Så… og det er 

sikkert mulig å måle. Det er ikke noe vi kan måle, men kanskje Innovasjon Norge eller NHO 

Nord-Norge, et eller annet sånt… men innovasjon er også et viktig aspekt. 
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55:27 NFK2 

- Så er det at løsningene skal jo i utgangspunktet være skalerbare. Altså testarenaen er jo Bodø, men 

vi skal ikke lage særegne løsninger for Bodø. Mer løsningen som kan benyttet av andre steder i 

Norge også. Så det var vel ett av kriteriene i anbudskonkurransen, at vi skulle bidra til å se et 

større bliKKpå det.. på det nasjonale da. 
 

55:50 Men sånn i drømmescenario-tilstand. Hvordan ville dere ha innledet det her prosjektet? 

Hvordan ville dere ha strukturert det? Et optimalt pilotprosjekt… hvordan ville det ha sett ut for 

deg? 

 

56:10 NFK2 

- Det hadde kanskje vært å ha en… en klarere struktur enn det vi har i dag, hvor vi hadde større 

vekt på arbeidsgruppen. 

 

56:28 NFK1 

- Organiseringen 

 

56:29 NFK2 

- Ja 

 

56:30 NFK1 

- Joda, jeg er enig i det. Organiseringen er… kunne vært optimalisert. Det er klart at vi.. Veldig 

mange av de som er involvert i prosjektene, de… det her er jo et sideprosjekt også i deres 

arbeidshverdag, så da.. Det er klart at hvis du kunne fått større dedikasjon fra alle de personene 
som er involvert i prosjektet, så ville du ha fått større fremdrift. Kanskje også noe form for… ja, 

altså litt mer…. tilrettelagte ressurser. Det vil egentlig si mer penger for det er mye egeninnsats 

fra de ulike organisasjonene, så det er jo… Ja, vi… klart at hvis dette hadde vært heldagsjobben 

for alle de som var involvert, så hadde det jo vært noe… annerledes. Det ville det nok ha vært.  

 

57:23 Men jobber.. hvor ofte jobber dere med Kobla? Hvor mye tid bruker dere? Bruker dere 

fulltid på det eller? 

 

57:33 NFK1 

- Ja, dette har på en måte vært fulltid.  
 

57:35 Ja, det har det, ja.  

 

57:36 NFK1 

- Så, det… og det er litt sånn i ryKKog napp, men da… Neste uke er det ikke så mye. For da er 

første workshopen klar og det.. mye av jobben her er å få folk inn. I hovedsak. Også er det å følge 

opp underveis, men det blir ikke så mye da. Mens de andre prosjektene så er det litt i forhold til… 

noen prosjekter har klare linjer på når tid skal leveres og andre har litt mer sånn løse, for det er 

mer… ja, det kan være mer byråkrati inn i bildet eller det er ting som må avklares litt lenger frem 
i tid og sånn, men.. Så det blir… han NFK2 jobber jo i all hovedsak med Smartere Transport. Jeg 

jobber jo litt sånn histen og pisten, så…  

 

58:30 NFK2 
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- Så er det gjerne at vi har jo… vi har jo en slags prosjektportefølje hver av oss, hvor vi har en fire-

fem prosjekter gående kanskje samtidig. Så det blir jo litt å fokusere på hva er mest presserende 

og da det jo deadline-styring blir jo enormt viktig. 

 

58:42 NFK1 

- Veldig 
 

58:50 Men dere nevnte på starten, må bare få det inn med t-skje holdt på si. Framtidsutsiktene for 

Kobla-prosjektet. Hvordan ser det ut nå? 

 

58:59 NFK1 

- Ja, det blir en evaluering etter at siste workshop er på plass, også skal vi samle data. Se hva vi har 

på en måte fått til underveis.. Og vi begynte vel.. vi begynte vel… kanskje i oktober.. rundt da.. i 

forhold til formaliseringen av samarbeidet og sånn, så det blir jo fort at det går et halv år. Summa 

summarum, og da ta en fot i bakken og se: “Hva er det vi gjør videre?”. Så det er ikke noe.. 

formelle eller uformelle avtaler om hva som skjer etter at det prosjektet er ferdig. Men.. for våres 
del og for Smartere Transport, så ønsker vi å ha.. ta innbyggerinvolvering ett sted videre. Også 

pågår det litt sånn parallelle prosesser med Bodø kommune i forhold til å se på en digital løsning 

som skal kunne gi Bodøs befolkning en digital flate og både... å få informasjon, men også gi 

informasjon. Og da vil mest sannsynligvis, om Kobla... om ikke en tilsvarende løsning være en 

“plug-in” da, som gjør at du får for eksempel det her med miljøutslipp eller kollektivtransport.. 

altså reisevanene, det får vi se hvordan vi skal bake det sammen.  

 

1:00:26 Også avslutningsvis her, hvordan mener dere at dere kan komme frem til de gode 

løsningene innenfor mobilitet? 

 

1:00:37 NFK2 

- Godt spørsmål.  

 

01:00:39 NFK1 

- Det er jo fordi vi er nordlendinger.. (ler), og jævlig gode på det vi holder på med (ler). Store i 

kjeften.  

 

1:00:48 NFK2 

- Nei, altså den røde tråden igjennom har har jo vært brukerinvolvering, så det er jo klart at… et 
eller annet sted må vi jo hente løsningen fra. Om det er… kundene våre som kommer opp med 

noen geniale forslag eller om det er at vi ser noe som har betydning et annet sted som virker veldig, 

veldig bra.. også er det jo å teste det ut og få feedback.. Og innse at vi må nok videreutvikle ting. 

Også tror jeg nok at vi aldri får et perfekt produkt på noen måte. Det vil nok alltid være en form 

for videreutvikling av det man har, men.. Det optimale vil jo være at.. det forretningsmessige fra 

vår side og kundenes ønsker og behov er i balanse da.  

 

1:01:34 NFK1 

- For å si det sånn da globalt sett, så skiller… vi. Jeg vil ikke si at vi skiller oss ut, men at Norge, 
Skandinavia, Norden.. den nordiske modellen skiller seg litt mer ut enn øvrige, hvert fall Østen 

hvis vi tar de med, ved at den nordiske modellen er mer brukersentrert. Mens i Østen, så blir det 

mer teknologien som styrer hva som skal bli et endelig produkt… mens her er det med at vi ser 

på hva behovet er faktisk hos den som skal bruke det. Hvis vi klarer å kjøre en balansegang på det 

da. For det er veldig mye teknologi som “pøses” ut fra Kina eller fra Asia generelt, men… men 

det er ikke alt av det som er brukersentrert. Det er mer sånn.. stater har sagt at: “Sånn blir det… 
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og vi skal “tracke” deg uansett. Vi må vite pulsen din når du legger deg og når du går på jobb”. 

Det blir litt mer sånn overvåkingssamfunn, mens da her er det mer brukersentrert.  

 

1:02:46 NFK2 

- Også er vi jo… Norge er jo utrolig langt framme på mobilitet generelt.. altså i forhold til mange 

andre land. Så når vi skal jo.. så når vi tenker hvem vi skal måle oss med, så er jo faktisk Norge 
i… blant de fremste i verden på mobilitetsalternativer, så det betyr jo at noe gjøres jo riktig i dette 

landet her.. for å få det til å gå. Vi ser jo… hvis du tenker internasjonalt, så er jo Norge gjennom 

standardiseringen i ruteinformasjon da, som kalles for NeTEx-formatet, så er jo vi blant de 

ledende i Norden på det og… der har det blitt gjort en solid innsats. Så det gjør jo nå at du kan for 

eksempel den Tur-appen da, planlegge reisen din fra.. fra Alta til Oslo, hvor all ruteinformasjon 

kommer i et sånn grensesnitt.. og det er. Man tenker jo på det nå som en ganske naturlig greie, 

men det er noe arbeid som ligger bak det. Der er Norge veldig langt fram på de tingene der… 

 

1:03:59 NFK1 

- Og Norge som teknologiland er.. og infrastruktur innenfor teknologi er jo verdensledende.. Så det 
er mange internasjonale aktører som ønsker å få et fotfeste i Norge fordi vi.. vi har god økonomi. 

Vi har god infrastruktur. Vi har så og si 4G over hele “fjøla” og nå kommer 5G for fullt, så vi er 

jo… Det er mange som ser til Norge, så mye av de løsningene vi kan komme til å skape, vil kunne 

være både være et nasjonalt produkt, men også et internasjonalt produkt. Også en annen ting er… 

nå må du bare stoppe meg, for nå begynner jeg å prate. Jo… det norske samfunnet baseres veldig 

mye på tillit og.. i motsetning til en del andre land, så det er typisk for Norden å ha høy tillit til 

det offentlige. Det gjør at vi kan få stor brukerinvolvering med tillit på at… det jeg gjør vil bli 

godt tatt vare på og det vil ikke bli misbrukt og at det.. det er også det beste for lokalsamfunnet, 

men også for regionalt og nasjonalt nivå. Det er det. Også er det sånn at vi skal lykkes som prosjekt 
eller som leverandør innen mobilitet, så er det jo at Bodø som testarena, det finnes… det er en 

ypperlig by å teste ut nye mobilitetsløsninger på. Vi har alt det nevnte, altså tillit, infrastruktur, 

økonomi… men vi har også en stor vilje innad i byen med det å kunne teste nye ting. Innbyggerne 

er innforstått med at her kommer det en Smart City. Her kommer det en ny flyplass.. og Bodø 

kommune har vært veldig gode til å kommunisere at det skal brukes innbyggerinvolvering og vi 

trenger dere som bor i byen til å dra det her “lasset” i land med det offentlige. Så det tror jeg også 

er en stor sånn suksessfaktor da. At vi er lokalisert i en sånn type by som har en såpass medvind. 

“Bodø i vinden” er jo et sånt uttryKKda. Ofte er det jo... det har vært mye motvind, men veldig 

mye medvind. Ja, så jeg tror det er mange faktorer her. Det vil jo også være mange tilfeldigheter… 

og av de prosjektene vi jobber, også peke på et og si: “Her! Her kommer vi til å… revolusjonere 
verden”, det blir vanskelig å si. Men… Betalingsløsning. Kanskje. (ler) 

 

1:06:51 NFK2 

- Neida, men vi har jo… vi har jo strenge brukere. Altså de sier ifra når ting ikke er sånn som de 

ønsker. Det er jo helt vesentlig, så hvis vi klarer å få innbyggerne til å bli stolt over løsningene og 

prosjektet og det vi får til, så mener jeg at vi har kommet ganske langt da.  

 

1:07:13 Føler dere at det er en typisk Bodø-ting, altså folk fra Bodø tør å si fra eller tror dere det 

er på nasjonalt plan?  

 

01:07:22 NFK1 

- Du må spørre NFK2. Han er innflyttet 

 

01:07:24 NFK2 
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- Nei, jeg tror det er ganske generelt, men jeg tror det er.. tror kunder i Norge er mye strengere enn 

kunder i andre land da. Så… for eksempel det med sanntid. Det er ikke gitt i alle land at du har 

sanntid. Mens her i Bodø for eksempel er jo helvete løs hvis sanntiden går ned… og litt det samme 

er det jo med de løsningene. Hvis ikke det funker, så får vi klar melding om det med en gang… 

og det er veldig bra.  

 
01:07:58 Hvorfor tror du det er sånn? Hvorfor tror du nordmenn tørr å si fra? 

 

01:08:03 NFK2 

- Jeg tror det er fordi jeg tror vi har kommet så langt, så… standardarden som nordmenn forventer 

er høyere enn hva den er i andre land. Det tror jeg i alle fall. Også har vi jo et samfunn hvor det 

er stor åpenhet om å dele og si sin mening generelt da.  

 

01:08:21 Men hva er på en måte “hovedfeedbacken” dere har fått i forhold til det nye “imaget” til 

Bodø… i forhold til å være Smart og fremoverlent? 

 

01:08:30 NFK1 

- Vi får jo mye positivt på.. og ikke bare. Kanskje spesielt fra de som er utenfor byen, men det vi 

får høre er at når de kommer til byen, så merker de den her positive energien som både 

innbyggerne, men selvfølgelig også… de vi snakker med er ofte gjerne privat eller offentlig… i 

møte med privat og offentlig, men det er den her “guts’en” som er.. den ståpå og optimismen som 

rår i Bodø by… den er merkbar. Det er mye mer framsnakking av byen enn det noensinne har 

vært. Jeg tror nok som du sier (NFK2), at innbyggerne er mye mer stolt av byen sin nå enn hva de 

noen gang har vært. Og det gjenspeller jo både på det kulturelle… altså nå skal vi være 

kulturhovedstad i 2024. Det kommer en ny flyplass der. Det er mye sånn framtidsutsikter som 
ikke bare er teknologisk, men som har med det gode liv. Altså det gode liv i Bodø… og det baserer 

seg rundt... Det kunne jo ha vært verre. Ja, men altså det er jo… Sånn som byen kan jo diskuteres 

når det kommer til hvordan den ser ut eller tilbud og sånn, men altså… vi har jo en natur som er 

helt vanvittig og kort… kort vei til det meste: havet, fjellet. Så… også er det en kulturby like mye 

som det er en kulturby. At du.. det er jo en sånn balanse. Vi har universitet, vi har masse fasiliteter. 

Bodøs befolkning begynner å bli ordentlig fornøyd… men det må jo ikke bli for fornøyde. De må 

jo være kritiske på… og det er jo mye. Det skal da bygges en vei til en… en utfartsåre da. Til en 

av de mest populære gåstiene i Bodø, samtidig skal det bygges fordi det er et hotell som skal 

bygges på en fjelltopp… og det er betent. Da kommer folk også sier de rett “fra levra” fra de 

mener. Det skal brukes 90 millioner også kuttes det med 10 millioner da i… i skolesammenheng. 
Da koker det i kommentarfeltet og på avisa og politisk ikke sant. Det engasjementet der er jo 

superviktig. Folk bryr seg. Og da er det som jeg sa.. hvis du får mye sånn ulike perspektiver på en 

og samme sak, så får du kanskje det beste resultatet ut av det til slutt.  Så det er stort 

engasjement... det er det. Og du ser biblioteket. Det heter Stormen.. Bibliotek stormen kulturhus. 

Det har vært en storm uten like når det skulle bygges. Når resultatet ble ferdig, så har det jo vært 

fullstendig applaus fra alt og alle. Det har jo kostet en milliard. Spør du meg kunne vi ha brukt to 

milliarder. Det er verdt alle milliardene. Det har skapt nytt liv nede i sentrum der… som ikke var 

der før. Så noen må være visjonærer og tørre å stå i det og ha troen på og utvikle nye… nye, både 

teknologiske, men også.. ja, ikke teknologiske løsninger til det beste for innbyggerne i Bodø. Sitat 
slutt. 

 

1:12:21 Bare for å ha det på opptaket her. Hvordan synes dere om workshopen i går? 

 

1:12:26 NFK2 

- Jeg synes det var bra.  
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1:12:28 NFK1 

- Jeg hadde håpet på flere, men… de som kom var engasjert. De var interessert. De var.. de bidro 

og de stilte spørsmål og… bidro til god stemning. Ja, det var veldig ok. Synes jeg. Selv om det 

kan du si var en workshop som var teknologisk basert, så var det jo mer det å møte mennesker 

som er det viktigste… og det tror jeg vi fiKKtil på en god måte. Som sagt det hjelper med litt mat 
og drikke. Senket skuldrene litt. Ufarliggjør det å møte kommunen og fylkeskommunen i en sånn 

setning. Og da bidrar også de lokalene synes nå jeg da. Det er åpne lokaler. Det er naturlig 

amfi.  Det er mye sånn ulike sammensetninger av stoler og bord… og enkelt å komme seg til og 

fra. Uten at jeg dybdeintervjuet de som kom da, så tror jeg de var fornøyde. Håper det… men jeg 

var fornøyd. Sånn som med Kobla. De møter opp. Ordna og styra og.. bidrar med det som var… 

det var jo noen “hiccups” i forhold til den ene QR-koden på Android, som de løste. Så det er jo 

ingenting som går smertefritt, så… nei. Jeg er i hvert fall fornøyd. Det er en småskala pilot. Så er 

det heller litt sånn i forkant: “Hvordan organiserer vi oss? Hvordan planlegger vi dette her?” og 

sånt… det kunne vi vært bedre på. Men igjen, det har med kapasitet og ressurser og sånt.. og det 

mener jeg ikke gitt utover den workshopen… den eksisterende workshopen når den pågikk. Det 
synes jeg var ok. Ok pluss.  

 

1:14:34 Hvordan ble det kommunisert ut til innbyggerne før workshopen? 

 

1:14:40 NFK1 

- Ja, vi har brukt som heter.. vi har brukt.. i hovedsak har vi. Våres plan var blant annet at de som 

var med sist skulle kom, pluss en venn. Så hadde vi fått sånn cirka det på plass, så har vi kanskje 

vært… Det var over 30 som var registrert når vi var ferdig og nå er vi noen flere… og det er enda 

flere som skal etterregistreres i dag. Så jeg skal sende meldinger og “pushe” og litt sånne ting type 
ting, som har sagt at de vil være med da… men… i hovedsak via Facebook. Også har vi laget noe 

event… og ikke sant… igjen. Der kan vi ta litt selvkritikk. Mer pushe på… kanskje i større grad…. 

kunne begynt med det her før jul. Kanskje. I forhold til kommunikasjon ut, men så er det mye 

“word to mouth”..... “Word of Mouth” heter det, men… det er mye bekjentskap som vi ønsker å 

få inn. Å… så har vi noen… Vi fiKKen.. det ble sendt ut noen e-poster til Nord Universitet. Det 

kommer noen fra Nord Universitet. Vi mener det er en viktig del å få inn her. For de har sine 

mobilitetsprosjekt, sånn som “Grønn Campus”. Så det er noen aktører her som vi ønsker at vi 

gjerne hadde flere av. Og kanskje også et par av disse teknologiske… bedriftene som er i Bodø, 

som har… som kan ha interesse av både hvordan vi jobber, men ikke minst den teknologien og 

hvordan ting utprøves. For det er en del gode IT-bedrifter i Bodø som har ulike… ulike løsninger. 
Både innenfor helse, økonomi, billettering og… det er mye forskjellig. Men, nei… 

kommunikasjon er viktig og da må man være tidlig på. Helst.  

 

1:17:11 Er det noe annet forbedringspotensialer dere ser fra workshopen i går? 

 

1:17:16 NFK1 

- Ja, det vil det alltid være. Fra en som sjelden blir fornøyd.. neida. Jo, jeg blir ofte fornøyd. Jeg 

hadde en god følelse når vi var ferdig, men litt smånervøs i forkant.. for hvor mange er det som 

møter opp. Det her er jo absolutt en del av valueringen våres: “Hvordan skal vi optimalisere i 
større grad… skal vi ha en veldig rigid agenda? Skal vi være litt sånn løse eller skal vi ha en 

kommunikasjon eller hvor lenge skal vi pågå? Er klokken fire rette tidspunkt?”, sånne type ting. 

“Er pizza den riktige maten?”... nei, altså det er mye her. Vi kan ikke gå rundt og tro at alt…. er 

perfekt. Så der må vi jo få tilbakemelding fra de som deltok: “Hva synes de om selve opplegget 

og hvordan kunne ting vært gjort bedre?”. Men akkurat det med kommunikasjon, det vet vi. Det 

var vi fullstendig klar over. Der skulle vi ha vært tidligere på.  Men samtidig så er det sånn… at 
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når det først står på. De dagene i forkant der, så er det fullt trøKKog da får vi egentlig et greit 

antall. Så.. jeg trodde tenkte på hva om det kom 80 der. Jeg tror vi snakket om at: “ Ja, hvis det 

blir 50 til 80... hva gjør vi da?”. Både matmessig og… ja, det er jo plass til 80 da. Det er det jo...  

men jeg tenker det at det er en håndterlig gruppe… og på den der Facebook-gruppen, så er det nå 

over 20 som har registrert seg og folk har allerede begynt å kommunisere litt… og da var det en 

som hadde syklet hjem, du fiKKmed deg været som var i går? Og hun syklet litt og fiKKikke 
registrert turen sin.. Så hun var litt sånn…, men da fiKKvi jo forklart at: “Du må gjøre sånn og 

sånn og sånn” og det hadde hun ikke markert “alltid på”....  

 

1:20:12 Har dere noen innspill på innbyggerinvolvering som vi ikke har fått dekket?  

 

1:20:18 NFK1 

- Ja, det har jeg holdt på en si. Dette er jo ett av flere prosjekt som vi er jo nødt til å involvere 

innbyggerne i stor grad i mange andre prosjekter også. Så…. det kan være alt ifra det å ta en 

avstemning på mikromobilitet om elsparkesykler faktisk er noe Bodø kommune eller Bodø som 

by skal ta inn eller ikke… og hvis det skal tas inn så i hvor stor grad og.. hvor regulert skal det 
være? Skal det være geofencing, altså du kan ikke parkere hvor som helst? Altså at du begynner 

å tilby noe inn i markedet, men justerer innenfor de erfaringene fra andre byer som har hatt 

positive og negative påvirkninger i for eksempelvis Oslo eller København eller hvor det måtte 

være. Så… om regulering i det feltet er rett og kanskje høre litt på innbyggerne. Men det er bare 

ett av mange. Vi har… altså pasientmobilitet det er jo i ordet. Vi må jo være i kontakt med 

pasientene… og involver og sjekk: “Er du klar over ditt miljøavtryKKpå din reise? Sånn når du 

skal fra og til, når du bor mellom her og der, men så allikevel så har du en.. kall det for en”, vi har 

jo tenkt til å legge opp for at mest mulig, enten gratis, eller hvert fall sømløst å ta kollektivtransport 

til og fra legetimen din. Så… hvis du da velger å ta… bil, så er det jo bevisst valg. Da velger du 
unna det som.. la si det som er best for både lokalmiljø, men også miljøet generelt. Så utfordre de 

litt på det. Hadde vi fått to av ti til å ta buss, så begynner ting å... kanskje å rulle av seg selv… 

Men jeg tror involvering vil være viktig uansett. Innbygger, operatør, billettør. Det er mennesker 

hele veien her som vi er nødt til å være i kontakt med og på en måte få feedback på hele tiden.  

 

1:22:50 Hva slags metoder bruker dere for å få innsikt i hvordan befolkningen mener om 

sparkesykler og så videre? 

 

1:22:55 NFK1 

- Ja, vi driver på jo med å få på plass.. for det her med ressurs… og tilgjengelig for ressurs, så vi 
jobber med å få på plass en ny konsulentavtale. Så når det er på plass, så vil det være enklere for 

oss å få strukturert sånne type ting.. sånne spørreundersøkelser og denne biter.  

 

1:23:15 På de andre prosjektene da? Hvordan kommer dere fram til hvordan dere skal nå ut til 

innbyggerne der? 

 

1:23:25 NFK2 

- Vi hadde et prosjekt som het Folkeflyt, som Avinor var prosjektleder for. Og der brukte de Sopra 

Steria konsulentselskapet til å gjennomføre spørreundersøkelser og intervjuer og workshops for å 
komme frem til et produkt som skulle vise egentlig for enkelt det er å gå til sentrum i stedet for å 

ta buss og hva du kan gjøre før du skal videre for eksempel til Lofoten da. Så det var en digital 

flate de lagte (........ ikke transkribert herfra, mer for informasjonen sin skyld)  

 

1:25:22 Er det vanlig at dere bruker konsulenter i sånne innsiktsarbeid? 
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1:25:27 NFK1 

- Ja. Av den naturlig grunnen av at vi… altså våres Samferdselsavdeling består jo av circa 22 

hovedpersoner, så det er veldig smått i forhold til det omfanget vi har av buss og ferge og 

hurtigbåt.  

 
1:25:44 Men skulle du heller ønske at dere kunne jobbet med det selv eller synes du på en måte 

gevinsten ved å ansette konsulenter er så høye at “det går fint”?  

 

1:25:58 NFK1 

- Altså konsulenter er jo eksperter. Veldig gode på det de driver på med, så de tilfører noe som vi 

kanskje ikke har i egen organisasjon, så… det litt sånn gi og ta. Og samtidig så har vi veldig god 

informasjon og kontroll og kunnskap om samferdsel. Om mobilitet, så jeg tror det samspillet der. 

Hvis vi.. i de alle fleste tilfeller så har det fungert veldig, veldig bra. Og de konsulentene som…. 

Og i hvert fall våres ønske er de er pådrivere også. Kall det for nesten for en sånn “pisk” på våres 

organisasjon, så… her har vi en deadline. Denne må vi følge. Har du gjort det? Har du gjort det? 
Har de og de gjort det? Hvor ligger vi i den prosessen? Så vi får på en måte litt mer “drive” inn i 

prosjektet. Så… jeg tenker det er positivt.  

 

1:27:00 NFK2 

- Så er det jo noe med å… det å tiltrekke seg arbeidskraft.. Hvis du tar Ruter for eksempel, så har 

de har mange konsulenter… spesielt på IT-siden. Og det er noe som gjør at det er vanskelig å 

rekruttere, så det går jo inn på det også at det… Ofte så er man nødt til å gå til konsulentselskaper.  

 

1:27:22 NFK1 

- Det er mye som er sånn grunnleggende, som vi gjerne skulle hatt inne i egen organisasjon. Det er 

ikke noe tvil. Spesielt når vi jobber med sånn her type utvikling. Sånn at vi får litt mer kompetanse 

på det, sånn at vi også i innkjøpssammenheng står veldig sterkt. Det er ikke bare bare å leie en 

konsulent som skal utarbeide et anbud for å få inn en ny konsulent… Så da kan det til fordel være 

at vi har flere med den type kompetanse i organisasjonen. Også er det også… det er jo et 

generasjonsskifte også ikke sant. De som har jobbet her i flere år og som fall naturlig av fra 

arbeidslivet, at de blir erstattet med mer… skal vi si…. teknologiske vante personer. Også som er 

kanskje mer sånn… fleksibel på arbeidsmetoder og fleksibel på teknologi. Men som vi…. det er 

jo litt sånn “flåsat” det som vi har sagt.. det som står i prosjektet.. det er liksom ikke teknologien 

som skal redde verden. Det er mennesker.  Og teknologien er verktøyet for å komme ditt. Og sånn 
er det i alt. Vi kan synes at den “duppedingsen” er kjempekul, men hvis ingen andre synes… altså 

hvis ikke menneskene synes det er… sånn generelt samfunnslaget, så har vi jo ingenting å gå med. 

Derfor er den innbygger...medmenneskelige innbyggerinvolveringen kjempeviktig.  

 

1:29:03 Hvordan har dere lært metodikken i det her da? Hvordan man skal jobbe med mennesker?  

 

1:29:19 NFK2 

- Jeg jobbet jo med det tidligere, men vi har jo også hatt opptrening i sprint-metodiKKfor 

eksempel…  
 

1:29:32 Også lurte jeg bare veldig raskt som dere nevnte med bekjentskap om Kongsberg og den 

type ting. Kan dere fortelle litt mer om hvordan dere har blitt kjent? 

 

1:29:50 NFK2 
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- Fra mitt perspektiv da, så har vi en del kontakt med Ruter og AtB blant annet.. i Trøndelag. Og 

da går det jo en del på erfaringsutveksling, men vi har også en del prosjekter som overlapper. Så 

vi er jo titt og stadig og snakker med dem. En tur også blant annet som er de nasjonale aktørene, 

spesielt på tog da. Og… så vi har ulike fora som vi møtes på. Blant annet så sitter jeg i en digital 

tjeneste-utviklingsgruppe som samler egentlig alle kollektivaktørene i Norge i et felles fora. Og 

vi har kollektivtrafikkforeningen som er et fora. Du har mer med Kongsberg å gjøre sånn sett? 
 

1:30:45 NFK1 

- Ja, Kongsberg er jo sånn som du sier litt mer overlappende interessefelt. Og… de har mye som vi 

har definert som et behov vi ønsker både å teste og kjøpe inn. Og da er det naturlig at vi ser… vi 

har jo sett på mange flere enn… Nå er det ikke så mange flere som driver på med det her da. Det 

skal sies, men… så det er for så vidt ganske et oversiktlig marked på hva som rører seg på en 

måte. Det er ikke så mange i Norge som driver med autonome busser. Da er det da enkelt å komme 

i kontakt med de ulike aktørene, men… Så har vi også smartere Transport i Norge, som også er 

en egen gruppe. Eller hva kan man si en egen sammensetning, der vi har årlige… halv årlige, sånn 

at vi hvert fall to-tre ganger i året, der vi møtes… det samarbeidet… der er Ruter, der at de andre 
fylkeskommunene, der vi fremmer det her med standardisering og Møre og Romsdal… hvis de 

kommer på en god løsning, så deles det til de andre som igjen deles videre til alle nasjonale 

aktører. Så det ikke blir en lukket gruppe kun for de som vant den her konkurransen. Det var fem 

vinnere og STIN, Smartere Transport i Norge, består av de fem. Men der har vi fått et økt 

samarbeid… og egentlig veldig lav terskel til å ta kontakt og der er også… utveksling av erfaring 

i forhold til ulike leverandører, teknologi, mennesker, personer som har gjennomføringskraft… 

sånne type ting som gjøre at: “hvis man hadde lett litt der, der så ville dere få fram denne 

løsningen”, og vi deler med dem og motsatt. Så jeg tror.. ofte som eksempelvis Kongsberg, så 

føler jeg ikke at det er noe… det er ikke noe konkurranse på en måte i mobilitetsnorge. Selv om 
det er ulike grupperinger, så føler jeg ikke at vi konkurrerer mot hverandre. Vi alle konkurrerer 

med å finne den beste løsningen også hvis det har vært en standardisert løsning, så hadde det vært 

helt optimalt med tanke på… ja, skattepenger som bruker og det beste for innbyggerne i Norge. 

Så… hvis Ruter kommer på noe smart og kan dele med andre, hvis de er villige til det, så er det 

veldig bra. Og vi er i hvert fall veldig klar for det vi kommer frem til med, skal deles videre. 

 

1:33:48 Hvordan er da samarbeidet her i Bodø? Da tenker jeg primært på Telenor og de som er 

mer private aktører. Merker dere at det er noe konkurranse eller? 

 

1:34:00 NFK1 

- Altså Telenor, de jobber jo i et marked som har veldig sterk konkurranse. Det er mange aktører 

som.. som kjemper kan du si om markedsposisjon… i denne type marked. Det merker vi jo at det 

er enkelte ting de ikke kan si til oss eller at det er enkelte ting de ønsker å bli knallgode på fordi 

at det her Smartere Transport Bodø er et utstillingsvindu. Men det er mer positivt… det er mer 

positivt ladet enn det er negativt ladet. Og… men det er jo vi som offentlig aktør, vi må jo forstå 

at Telenor har enkelte målsetninger som ikke er helt går i tråd med våres målsetninger, men det 

har jo noe med at det jobber i et privat marked.. altså..  det skal være mye mer en selgende bedrift 

enn det vi er. Vi forvalter jo samferdsel. Vi har jo sånn sett ikke noe direkte konkurranse egentlig. 

Annet enn privat næringsliv, som selvfølgelig og er… en viss fare for kan ta over. Så.. nei, jeg 
tenker at det. Nei. Mye er naturlig.  

 

1:35:19 Så det er ikke noe som hemmer samarbeidet på et vis? 

 

1:35:20 NFK1 
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- Nei, men vi er ikke kontakt med Telia. Det er vi ikke… altså med en konkurrent. Det er vi ikke 

og det er helt naturlig. Også får… Telia har jo sikkert sine prosjekter som pågår i forhold til 5G 

og mobilitet, men for oss så har det vært naturlig prosess som har gått helt… og igjen det går jo 

på det menneskelige nivået her og. Det mye hyggelige folk der ute og når du samler de, så blir det 

ekstra hyggelig. Ja, det blir jo det.. så… det er jo blant annet AA og Telenor og Avinor. Det er 

ikke nødvendigvis alltid bedriftene vi treffer. Det er menneskene bak. Og… den drivkraften som 
ligger der. Så det er kanskje mer det vi leter etter. Finne personene som har en drivkraft og eierskap 

på det de driver på med som smitter over på andre folk. Så… mye bra folk ute i Norges bedrifter.  

 

1:36:44 NFK2 

- Absolutt. Nei, det er… mitt inntryKKog er jo at de fleste er åpne for å snakke om åpne for 

spørsmål og… så det er veldig uproblematisk egentlig.  

 

1:36:58 NFK1 

- Og det er jo verdien med å ha flat struktur i Norge. Jeg føler litt sånn.. jeg er to telefonsamtaler 

fra å snakke med sjefen i.. øverste leder i Telenor. Litt spesielt. Men det er sånn det er… kanskje 
tre.  

 

Tape 2 

00:15 NFK1 

- Avinor har vel to. Han Anders for folkeflyt og for pasienttransport.. Så to der 

 

01:11 hvor ofte har dere møter sammen? 

 

01:14 NFK1 

- I nye og  

 

01:16 NFK2 

- Vi har jo pleid å ha Skype-møter ganske ofte, men det er en stund siden vi hadde det nå. Men 

Skype-møte en gang annenhver uke var det ikke det.  

01:28 Er det internt her eller med alle? 

 

01:29 NFK2 

Begge. Det er med alle 

 
01:31 Her da? 

 

01:33 NFK2 

- Nei, vi er jo på samme plass, så vi snakkes jo ganske ofte… også har vi møter i ny og ne hvis det er 

noe spesielt 

 

01:39 NFK1 

- Og det er veldig prosjektavhenging… hva slags prosjekt som skal opp og frem og… få 

gjennomført. Også er det fysiske møter med hele grupper to ganger i året. Også er det fysiske 
møter med ledere, altså de øverste… da er det type politiske ledere i Bodø, politiske ledere i 

fylkeskommunen. De har vel et eller to møter per år. Så organisasjon i forhold til prosjektet er på 

en måte satt. 

 

02:14 Men de møtene er på en måte faste eller det flytende når det behov for det? 
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02:20 NFK2 

- Styremøtene er faste. Prosjektmøtene er litt mer sporadiske kan man si.  

 

02:29 Føler dere at det er et problem, eller skulle dere ønske at de var litt mer strukturerte? 

 

02:30 NFK2 

- Altså vi jobber jo med ulike prosjekter også er det noen ganger at det er et slags tverrsnitt hvor 

man møtes, og da er det viktig at vi møtes… men vi har kort vei til sånne kontaktpunkter. Så hvis 

vi for eksempel trenger noe fra Avinor, så er det jo bare å ta en telefonsamtale. 

 

02:54 NFK1 

- Vi har jo typiske korte prosjektmøter for sånn intern drift.. altså av ting som ikke er planlagt. Det 

kan være ting som går “heidundranes” sånn… da må vi være dedikert inn mot det driftsrelaterte 

der og da. Og det kan jo kanskje gå ut over et prosjektmøte, for da må det utsettes. Så det blir litt 

sånn… det blir fort litt sånn hvor vinden blåser. 
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Bymiljøetaten i Oslo kommune (BYM1-BYM3) 

 

Transkribering 

 

00:13 BYM1 
- Men kanskje vi starter med at… jeg vet at noen av de første spørsmål er: “Hvem er vi og hvor 

lenge har vi vært involvert? Så kanskje vi skal ta en runde, slik at vi kan si hvem vi er. 

 

Jeg heter BYM1 Fara. Jeg er ansatt i Oslo kommune, Bymiljøetaten (BYM). Jobber i 

Trafikkstyringsseksjon og jeg styrer egentlig hvem deltar i STOR-prosjektet… som en 

delprosjektleder på vegne av BYM, så jeg koordinerer vår deltakelse i prosjektet, som budsjett 

og… alt. I tillegg til at jeg er prosjektleder til ett av pilotene som vi jobber med. Jeg har med meg 

en kollega på telefon: “BYM2, vil du si noe om … og ja, jeg har vært involvert i prosjektet siden 

januar 2018”.  

 
01:01 BYM2  

- Ja… jeg jobber jo tett med BYM1. Hun koordinerer jo oss som hun sa, så hun er på en måte min 

prosjektleder, samtidig som er jeg en prosjektleder for en egen pilot, et sånt delprosjekt som man 

visstnok kaller det. Så vi har mange prosjektledere i dette prosjektet... litt om hverandre. Jeg jobber 

og i trafikkstyring. Har vært involvert siden januar 2019 og ble vel i utgangspunktet involvert til 

å jobbe med vår kollega for å avlaste BYM1, og har etterhvert tatt da mer ansvar for hele piloten 

da. Så det er BYM1 som er vår… som leder vårt arbeid overordnet, også er det jeg og X som da 

deltar i prosjektgruppen og styrer egentlig pilotene. 

 

Kommentar frå BYM2: Dette blir feil. BYM1, Marte og eg er alle prosjektleiarar for enkeltpilotar. Vi 

bidreg også alle saman i ulike prosjektgrupper. 

 

02:03 Jobber dere fulltid med STOR? 

 

02:05 BYM2  

- Nei. Ca. 50% skal det være. Jeg og X da.  

 

02:20 BYM3 

- Jeg heter da BYM3 og jeg er innleid konsulent fra et konsulentselskap som heter Sopra Steria, så 
jeg er da tjenestedesigner. Så det… jeg har master i psykologi og kompetansen min er da å lage 

og designe tjenester og mye på kvalitativ brukerinnsikt og brukerinvolvering.  

 

02:38 Hvor lenge har du vært på prosjektet? 

 

02:40 BYM3 

- Siden oktober 2019. 

 

02:44 BYM1 

- Så jeg har noen foiler om prosjektet som jeg tenkte det kunne vært greit å dele med deg, men med 
tanke på tid, så kan jeg liksom stoppe… men det svarer egentlig noen av dine spørsmål underveis. 

Om STOR. Det står for Smartere Transport i Oslo-Regionen. Det er et samarbeidsprosjekt mellom 

Ruter, Statens Vegvesen og Bymiljøetaten, som startet i 2017 og har varighet på tre år. Så det går 

ut egentlig i løpet av 2020, men vi jobber aktivt akkurat nå med å definere hva er veien videre 

etter STOR eller etter 2020. Det startet fordi at det var jo behov for å se på fellesløsninger, på 
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grunn av at jo Statens Vegvesen og Oslo kommune er de største veimyndighetene i regionen… 

også er Ruter et kollektivselskap. Så vi har mye til felles, så vi fiKKtil å få et samarbeid og vi…. 

ønsker å gjennomføre prosjektet med tett dialog med brukere, innbyggere, for å kunne skape de 

beste løsninger innen mobilitet. Både prøve ut nye tjenester samt og forbedre eksisterende 

løsninger innenfor transport. Overordne prosjektmål er jo i samsvar med nasjonal transportplan 

med å forbedre fremkommelighet... trafikksikkerhet og forbedre klima og miljø. Vi bruker Living 
Lab som metode og er ikke redd for å “fail fast”, så det betyr jo at vi lager hypoteser, skisser, 

prototyper. Tester de mot brukerne. Innhenter innsikt også... enten lar vi saken død eller utvikle 

videre også tester på nytt for å sikre at prosjektet tilbyr en løsning som vil faktisk svare ut behovet 

som innbyggere eller brukere har… også vil BYM3 sikkert si litt mer om hva det innebærer i 

praksis, men jeg vil også si litt om prosjektorganiseringen. Og du ser at helt på toppen så er det 

en eiergruppe hvor etatsledelse fra hver etat deltar. Så der har vi tatt direktør Gerd Kjørven som 

representerer BYM. Det er også styringsgruppe som er liksom mer operativt og de tar møter cirka 

en gang i måneden og er lederen til både min avdeling, som er trafikkavdelingen, og lederen til 

finans- og digitalutvikling som representerer BYM i styringsgruppen... også er det innleid 

prosjektleder SVO som kommer også fra Sopra Steria. Og hun er overordnede prosjektleder. Også 
har vi underordnede prosjektledere som enten koordinerer deltakelse av etat og eller leder enkelte 

prosjekter eller pilotprosjekter. Akkurat nå har vi cirka syv eller åtte pågående piloter under 

STOR. De blå er jo Bymiljøetaten sitt hovedansvar. De gule er jo Statens Vegvesen og røde er jo 

Ruter… men det er jo mye samarbeid på tvers. Det er bare organisert på dette kartet for å vise litt 

som… det er ikke egentlig silo, men det viser hvem som har hovedansvaret for ulike oppgaver 

eller piloter. Og her har vi noen fine bilder, men jeg får inntrykket av at du er mer interessert i 

organiseringen og brukerinvolvering, enn de enkelte pilotene… så det er alt jeg skal si om det 

akkurat nå. 

 
06:35 Ja, eller altså jeg har snakket med den piloten som drives av Ruter, som er Kombinert 

Mobilitet. Det er litt for å få en sånn avgrein av et prosjekt innad i STOR da fordi jeg må vite litt 

mer hvordan det fungerer i praksis... men det jeg egentlig lurer litt på er at ettersom dere sier at 

det ikke nødvendigvis er siloer mellom prosjektene, eller pilotprosjektene, hvordan samarbeider 

dere med de ulike aktørene? Altså hvordan blir dere oppdaterte på deres status? 

 

07:23 BYM1 

- Vi tar regelmessige… det som kalles koordinering- og erfaringsdelingmøter, som skjer 

annenhver uke og som tidligere het statusmøte og der samler vi alle prosjektlederne sammen 

med Tine. Og Tine pleier å gi litt sånn informasjon om frister for rapportering fordi vi rapporterer 
månedlig om status også samler hun informasjon og sender det til styringsgruppen før deres 

møter,.... men i tillegg har vi presentasjoner hvert møte fra en av pilotene. Så det er en sjanse for 

å ta litt sånn… litt mer… for å utdype informasjon om bakgrunn, hva er det som har blitt gjort, 

hva er status og hva er det som er veien videre… om en prosjektleder har spørsmål.. litt sånn: “Jeg 

skal presentere noe forslag, hva synes dere om dette?.. eller innsikt som vi har innhentet så langt”. 

Så vi er jo litt sånn… vi holder hverandre oppdatert gjennom disse møtene, men i tillegg… har vi 

ulike medarbeidere fra alle organisasjonene på tvers involvert i enkelte prosjektgrupper. Som for 

eksempel i selvkjøringspiloten er BYM2 veldig involvert. Hun deltar i ukentlige møter og 

organiserer og koordinerer når de trenger innspill fra noen som har med sikkerhet for eksempel 
eller noen fra arbeidsvarsling... Ja, du kan si mer om det BYM2. 

 

08:58 BYM2 

- Ja, da følger jeg piloten tett og vi.. det er jo litt forskjellige plattformer for de ulike 

organisasjonene, men den piloten så bruker vi Slack og vi bruker Wrike og e-post og møte og 

Skype-møte for å snakke sammen da. Og det jeg gjør det er å sørge.. å være deres guide i BYM 
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og sørge for at de rette personene er på plass20. Også nå denne våren har vi hatt litt fokus på å få 

satt opp noe… info… hva skal vi kalle det?.. “Erfaringdelingspunkt”, så vi skal ha en befaring 

som er åpen for trafikkavdelingen på Ormøya, også skal vi ha et frokostmøte som sørger for 

erfaringene fra selve kjøres i piloten kommer ut i organisasjonen og ikke bare til de som er direkte 

involvert til daglig... Så det har vi litt ekstra fokus på dette denne våren da. Mye av oppgaven går 

i stor grad ut på å holde fortgang og være kontaktpunkt… og det krever at du snakker med de… 
jeg tror jeg snakker med de daglig egentlig.  

 

10:13 Hva vil dere si at BYM sin rolle er i STOR-prosjektet?  

 

10:21 BYM1  

- Litt samme som alle, at vi bidrar til… ja. Både fellesoppgaver… litt som at vi har jo 

samarbeidsavtale og alle parter bidrar til felles kostnader til å dekke konsulentene, også har vi alle 

ansvar for å egentlig bli representert i styringsgruppen for å bestemme hvordan prosjektet skal 

presenteres eksternt eller hvordan det skal deles på tvers av organisasjonene og vi skal ha en litt 

sånn… innlegg på en konferanse utenlands, litt sånn: “Hvem skal delta og hvem skal representere 
prosjektet og hva skal det sies?”. Også har vi et egne piloter som har blitt godkjent av 

styringsgruppen for å bli tatt med i STOR og vi har litt sånn ansvar for å finansiere og styre og 

gjennomføre disse prosjektene og holde de andre partene oppdaterte underveis.  

 

11:21 BYM2 

- Vi finansierer altså kun våre egne piloter. I de andre pilotene så deltar vi med arbeidstimer.  

 

11:27 BYM3  

- Og For å supplere til det, så er det da fire ressurser som er innleide konsulenter, som også går på 
tvers…. så dere fra BYM er også involvert i de andre pilotene, men i tillegg for å øke samarbeidet 

så er det fire ressurser, eksempelvis jeg da som er involvert på flere av prosjektene.  

 

11:42 Åja, okei. Så du jobber med la si også med de som innenfor Ruter da? 

 

11:45 BYM3  

- Ja.  

 

11:46 Okei 

 
11:48 BYM1  

- Altså for eksempel sykkelmeldingsprosjektet var… kort sagt så er det egentlig integrering av litt 

sånn… informasjon om hull i veibanen i et sykkelfelt. At folk kan melde til vegmyndighetene og 

det var en liten test med å integrere den informasjonen inn i Bymeldingssystem som tilhører 

BYM, mens Statens Vegvesen har ikke lignende system for å kunne samle informasjon om 

hendelser eller om tilbakemelding fra publikum om at litt sånn: “Her er det et problem på veibane 

som må rettes”, og det var egentlig et prosjekt i regi av Statens Vegvesen, men som brukte mye 

ressurser fra BYM Digital utvikling, så det var vi som hadde utviklet… det er vi som eier 

Bymelding som et program og det er vi som har integrert den løsningen inn i Bymelding, så han 
som er prosjektlederen, Patrik, han litt sånn… han kom til BYM minst en gang i uken og satt hos 

oss for å jobbe direkte med digital utvikling. Så litt sånn… av og til er det behov for å hospitere 

noen dager og faktisk... litt sånn… flytte deg fysisk for kunne komme deg tettere til de som har 

den kompetansen du trenger i prosjektet ditt.   

 
20 What I do is make sure to be their guide in BYM and make sure the right people are in place 
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13:06 Men ser dere noen utfordringer med å ha den type strukturen som her… at dere er et 

samarbeidsprosjekt, men dere har ansvar for konkrete prosjekter. Hva ser dere som fordeler og 

ulemper med det? 

 

13:18 BYM1 

- Det er jo… en utfordring er jo egentlig å kunne prioritere mellom litt sånn… i dag har jeg noe å 

gjøre på mitt eget prosjekt, men samtidig har jeg blitt bedt om å delta i et prosjektgruppemøte for 

et annet prosjekt som tilhører Statens Vegvesen eller Ruter. Så det kan jo være vanskelig å 

prioritere og få fremgang i egne piloter… men litt sånn… du trenger bare koordinering og… eller 

egentlig det som er vanskeligst er å avtale møtepunkter… litt sånn tidspunkt: ”når og hvor skal vi 

møtes og om det passer for alle som burde bli med på det møtet”. For sånne tidsplaner blir veldig 

raskt fylt opp.. så litt sånn… akkurat nå er Tine veldig flinkt på å samle informasjon om at for 

eksempel: Trafikkavvikling tar faste møter klokken ni på onsdager. Da er alle som er involvert 

hos BYM, så det er det litt sånn… best om for eksempel noen trenger BYM3, at det ikke kaller 

henne inn på akkurat samme tidspunkt på et annet møte... fordi hun er jo involvert i den piloten 
og.. men litt sånn av og til når hun sier: “Ja, nå har det blitt… nå holder jeg et møte med eksterne 

og litt sånn… om vi skal snakke med vareleverandører, så da er det litt sånn… enkelte dager er 

det at vi må omprioritere eller litt sånn.. flytt på oss og bli fleksible”. 

 

14:40 BYM3 

- Fordelen det er jo at større prosjekter som krever samarbeid, at da kan man faktisk få ting gjort i 

stedet for å på en måte jobbe innenfor sin silo… så det er jo den store fordelen. Ulempene er jo, 

og det var du inne på (BYM1), men det er jo samlokasjon. Fysisk… og det er mye reisetid og 

eksempelvis Statens Vegvesen. Noen av ressursene sitter i Trondheim eller Lillehammer… sånne 
type ting. Og faktisk de samhandlingsverktøyene da, som er litt sånn helt praktiske ting som Skype 

og... ikke ha delingsverktøy for å dele dokumenter, kunne samarbeide i dokumenter og BYM2 

nevnte jo litt.. vi bruker litt Slack og vi bruker litt forskjellige ting, men det noe… det er en 

utfordring som vi må si at vi har slitt med da. 

 

15: 24 BYM1 

- Ja, at vi ikke har noen felles plattformer for…  

 

15:27 BYM3 

- Ja, både på lagring og på samarbeid. 
 

15:36 BYM2 

- Jeg tror jeg også vil understreke det BYM1 sa, at det av og til kan være en liten sjongleringsjobb 

og forventningsavklaring mellom organisasjonene. Jeg og Marte har jo jobbet veldig tett på Ruter 

og der har vi jo… må jo jeg av og til opp til BYM1 eller til avdelingsleder for å spørre om: 

“hvordan skal jeg prioritere nå?”.  Jeg har mye som skjer i min pilot, men… de er jo avhengig av 

at jeg gjør en innsats.. Det er sånne avveininger som man noen ganger må bruke litt tid på da… 

sånn: “hvor skal grensen gå?”. For sånn som Ruter… Dette høres negativt ut, men det er ikke 

ment sånn, men de vil jo ha så mye som de kan få... for det er nyttig for dem. Og det er ikke fordi 
de er grusomme mennesker, men det er bare helt naturlig. At de vil ha så mye hjelp de kan få… 

og hvor trekker vi grensen da? På hvilken tid mener vi at nå har vi gjort det som kan forventes av 

oss, og nå må vi prioritere eget arbeid for eksempel. Det kan være at de synes det er litt… det er 

ikke dårlig stemning. Det er ikke det, men det er en avveining som tas jevnt og trutt da. 

 

16:41 BYM1  
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- Men det er en fordel at folk kommer til å avhenge av hverandre veldig mye fordi at sånn… hvis 

jeg har en kontaktperson i Statens Vegvesen via STOR, så er det veldig lett å spørre dem om å 

finne… rett vedkommende for en annen sak eller… for en lignende sak. Så det er ganske fint for 

å ha egentlig tilgang til nettverket…  

 

17:02 BYM2 

- Ja, det er positivt, men det er bare av og til så må vi ta noen runder på hvor mye tid skal man 

bruke?  

 

17:08 Kan dere drøfte litt rundt det at dere samarbeid med ulike type aktører. Hva gjør det for 

prosjektet? 

 

17:40 BYM1  

- Nei, ja… jeg må bare tenke litt. 

 

17:41 BYM2 

- Det er jo både fordeler og ulemper da… Noen ganger kan det jo… Vi har jo… jeg har jo i alle fall 

selv brukt en del tid… nå opplever jeg det sånn. Det kan hende at de forteller en helt annen historie, 

men at det har tatt litt tid å forklare dem hvor kompleks Bymiljøetaten er og hvor mange vi er… 

og at det ikke er bare bare for meg å finne den ressursen eller skaffe den informasjonen de vil 

ha… så fort som de kunne ønske. Også til gjengjeld så kan jo… merker jeg at jeg kanskje ikke 

helt forstår hva som er deres viktigste prioriteringsområde da.  

 

18:20 BYM1 

- Ja, men i tillegg så har vi oppdaget undervis i STOR at det er også andre seksjoner i BYM som 
jobber med akkurat samme problemstillinger, som vi ikke hadde visst om før. Så det er også litt 

sånn dobbelt arbeid internt, så det er litt sånn: “Ohh. Okei…” (ler) 

 

18:36 BYM2 

- Ja, det er et godt poeng.  

 

18:40 BYM1 

- Og i tillegg nå kommer det enda flere seksjoner som… nå som folk er kjent med STOR som et 

samarbeidsprosjekt, så kommer folk som ikke er med i STOR med forslag på nye idéer og nye 

piloter og litt sånn: “Nei (!), STOR kan ta den problemstillingen…”, uten å vite litt sånn… om 
begrensningene når du tenker på budsjett eller andre prioriteringer eller bemanning... Ja, så en 

annen utfordring er hvordan vi organiserer oss internt, både vi som er involvert i STOR og litt 

sånn hvordan vi holder alle som ikke er i STOR, men har hørt om STOR eller som ikke er 100% 

kjent med STOR: “hva betyr det og hva slags muligheter og utfordringer er det for BYM som 

etat?”. Og det som vi glemte å nevne tidligere er jo… vi tar også allmøter som er cirka to ganger 

i året. Ikke sant BYM2? 

 

19:35 BYM2 

- Ja, det stemmer 
 

19:38 BYM1 

- Og det roteres hver gang, om det holdes hos oss eller Statens Vegvesen eller Ruter... og da er det 

egentlig åpent for alle i litt sånn… ikke kun prosjektgruppene, men litt sånn… ja, folk som deltok 

på ett møte én gang for å gi deres innspill… faglig innspill om…en trasé som selvkjørende busser 

bruker langs Akershusstranda.. Litt sånn… vi inviterer alle som har vært involvert, direkte eller 
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indirekte, som kan ha interesse for prosjektet... og der har vi hatt ulike opplegg, men for 

mesteparten er det jo litt sånn… statuspresentasjoner om hva har skjedd de siste seks månedene… 

eller om noen har hatt et innlegg om innbyggerinvolvering… eller forrige gang BYM2, så var det 

ikke noe om GDPR.. som ble presentert? 

 

20:28 BYM2 

- Jo 

 

20:29 BYM1 

- Så vi prøver å ha ulike temaer og samle litt sånn store… store grupper. Så forrige gang var det 40-

50 stykker. Det er ved toppetasjen i BYM. 

 

20:40 BYM3 

- Men jeg kan si for min del da. Det blir jo ikke de tre organisasjonene, men å jobbe som 

tjenestedesigner som er tverrfaglig med den type metodikk, som Design Thinking eksempelvis, 

så det jo et litt sånn kulturkræsj å komme inn i organisasjonene. Så det er en… sånn som STOR 
jobber og som organisasjonene jobber, det er veldig forskjellige måter å jobbe på... forskjellig 

tankesett og derfor så er det også veldig viktig med den kursingen internt. Ikke bare 

informasjonsdeling, men også å holde kurs og opplæring i metodikken. 

 

21:18 Ja, ja for hvordan har dere løst det? Altså i forhold til når dere ser at det er “kræsjer”. Er 

det kun kurs dere har hatt da eller er det andre tiltak som dere har gjort for å sørge at dere er på 

samme bølgelengde?  

 

21:33 BYM3 

- Det jobber vi jo med kontinuerlig.  

 

21:37 BYM2 

- … men det er vel ikke gjennomført noen kurs i metoden… er det det?  

 

21:40 BYM3 

- Nei, det er planlagt kurs…  

 

21:40 BYM2 

- Det er planlagt  
 

21: 50 BYM3 

… men den felles workshopen kan jo ses på som et kurs da som vi hadde i januar. Da hadde vi et fem-

timers kurs workshop.  

 

21:51 BYM2 

Da er jeg med deg 

 

21:53 Om Design thinking eller? 

 

21:55 BYM3 

- Ja, som fulgte Design thinking-metodikken, så en praksis tilnærming da.  

 

21:58 BYM1 
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- Ja, det var innovasjonsworkshop som folk kunne identifisere ulike muligheter for nye piloter som 

kunne tas av STOR i år. 

 

22:09 BYM3 

- Skal jeg gå litt igjennom metoden… siden du var innom. Jeg tenke at vi kunne bruke egentlig den 

trafikkavvikling som eksempel… for å gi en litt mer sånn… kanskje et sånn praktisk eksempel 
kan hjelpe til å vise.  

 

22:31 Ja, for litt oppfølgingsspørsmål til det da. For jeg lurer litt på hvordan dere samarbeider med 

de andre aktørene for å fremme innovasjon? 

 

22:45 BYM2 

- Spørs jo litt hva du legger i innovasjon da? Vil du definere innovasjon litt kort først 

 

22:50 Ved innovasjon så tenker jeg primært… altså dere har satt ulike mål for de ulike prosjektene, 

så det er mer det å finne løsninger som knytter seg til å opprett.. altså tilfredsstille de målene som 

er satt.  

 

23:06 BYM2 

- Men for å nå de målene, så er det ikke nødvendigvis sånn at vi går inn i en veldig innovativ prosess 

med å skape helt nye løsninger. Det kan jo hende at vi tilpasser løsningen som allerede 

eksisterer… så tenker du liksom innovasjon som nyskaping eller… tenker du innovasjon i 

organisasjonen.  

 

23:27 Nei, det trenger ikke å være noe revolusjonere innovasjon. Bare det som du nevner at det er 

forbedringer dere gjør kontinuerlig er jo i mine øyne innovasjon. Så jeg er egentlig bare litt 

interessert på hva dere tenker på innenfor innovasjon og hvordan mener dere at dere jobber med 

det innad i prosjektet? Og da mellom aktørene? 

 

23:52 BYM3 

- Jeg vil si…. 

 

23:53 BYM2 

- Nå fiKKdu sikkert inntryKKav det… jeg er ikke så veldig begeistret av begrepet innovasjon da, 

så…  
 

23:56 BYM3 

- Jeg vil si at det er jo metoden vi bruker som bidrar til innovasjon. Vil jeg si da. Fordi det blir litt 

sånne forvirringer om man skal begynne å diskutere… hvis vi viser et case. For du spurte om 

Living Lab. Urban Living lab er jo et begrep som blir brukt mye byplanlegging og det her er bare 

et eksempel på hvordan vi har visualisert det i en… prosess da. Og planen på Filipstad, som er et 

av de punktene som blir ledet av Ruter, der jeg er involvert… der er faktisk planen å ta en sånn 

fysisk Living lab-workshop, ved å samle både innbyggere og næringsliv da til en sånn 

idémyldring: “Hva er det vi har behov for? Hva kan vi skape her?”. For det er et sånt delingspunkt 
på da mobilitet, men vi ser på da å utvikle til: “Hva er det behov for å dele her?”... og hele 

prosjektet er jo… jeg vet ikke om du nevnte det. Skal vi se. At det skal støtte opp under FN sine 

bærekraftsmål og spesifikt da innovasjon som vi har innenfor (9) infrastruktur, (11) bærekraftig 

byer og samfunn og (17) samarbeid for å nå målene. Så… ja. Og her e jo litt... litt den prosessen 

også. Og du spurte om: “hvordan får vi til innovasjon?”. Det kan jo… Jeg kan bare tegne opp 
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metoden, så tar vi det derfra veldig sånn raskt. Vi bruker den… du er kjent med Double Diamond 

modellen?  

 

Det var flere av spørsmålene som giKKpå hvordan vi jobber… så grunnen til at vi jobber med 

Double Diamond og “fail fast”, det er jo… det spurte du om, for det første å redusere kostnad og 

risiko. Å få med brukerne og jobbe tett med brukerne. Og da jobber vi jo… vi vil jo helst ha med 
brukerne. Så når vi jobber i en tidlig fase og har et konseptforslag eller har en idé, så det første vi 

ser på er verdi: “Vil brukeren har verdi? Er det attraktivt for brukeren? Er det noe som treffer 

brukerbehov?”. Også ser vi på teknologi, sånn som BYM2 har jobbet mye med på en HC-

parkeringspilot: “Er et teknisk mulig å gjennomføre det eller er det for langt fram i tid så vi må 

legge det død for nå?... Eller vil teknologien være for kostbar for at det er verdt å gjennomføre?”. 

Også har vi organisasjon og ”hvilket behov har organisasjonen?”… og da kan det være interne 

brukere eksempelvis eller prosesser som går veldig sent i dag. Manuelle prosesser. Noe som vi vil 

effektivisere da. Så totalt her… de spiller jo sammen, men når vi er liksom i sentrum her, så tenker 

vi at det er en sånn positiv innovasjon da som vil gi verdi til samfunnet.  

 
27:34 Hvordan jobber dere da sammen som ulike aktører for å komme til det punktet der? 

 

27:45 BYM3 

- Vi har jo blant annet brukt den innovasjonsworkshop, men….  

 

27:51 BYM1 

- Det er som regel kriterier som man bruker for å kunne velge og prioritere nye piloter eller 

prosjekter som tas inn i STOR. For BYM har jo til dels foreslått nye prosjekter som Statens 

Vegvesen og Ruter ikke var interessert i, så det måtte tas inn i linjen i stedet for. Det er ikke alt 
som faller under STOR, men styringsgruppen bruker visse kriterier for vi sier jo at det må være 

minst… hva er det... to… to organisasjoner må jo få nytteverdi av 

 

28:20 BYM2 

- ...direkte nytte 

 

28:23 BYM1 

- Ja… for å få videre med den… så det er sånn hvordan vi velger hva vi skal jobbe med.  

 

28:30 Dere har jo ulike kompetanser og ulike fagområder. Hvordan spiller dere på hva hverandres 

ferdig? Hvordan ser dere på ulike aktørenes roller? 

 

28:58 BYM2 

- Det kommer jo helt an på prosjektet da. Sånn som Selvkjøringspiloten, så det på en måte ikke et… 

vi er jo et fast kjerneteam, men hvem som blir tatt i piloten kommer jo helt an på hva slags 

problemstillingen man jobber med på tidspunktet. Så det er jo litt dynamisk hvem som er i 

gruppen. Også har vi jo kontaktpersoner sånn som BYM1 var inne på litt tidligere, at det som er 

en stor fordel med STOR-prosjektet er at vi har en inngangsbillett til de andre organisasjonene21. 

Så av og til kan det jo være behov for at noen går inn og at andre kommer ut. Altså det varier litt 
på hvordan problemstillingen utvikler seg… men man har jo startet med noen kjerneteam da. Også 

har det vært utskiftning. Nå er det jo de pilotene som kommer opp i år, har jo større fokus på at vi 

skal ha verdi på tvers av organisasjonene.  

 

 
21 The big advantage of the STOR project is that we have an entrance ticket to the other organizations” 
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30:01 BYM1 

- Jeg tar nå opp på skjermen nå BYM2, det er eksempel på bemanningsplan i fjor egentlig. Så vi 

har et sånn… De som er nøkkelressurser i…Vi har noen nøkkelressurser som jobber i kjerneteam 

som BYM2 sa, og da er det produkteier som pleier å være styrings… de som deltar i 

styringsgruppen, men ikke alltid. Det kan jo være en annen enhet i… som organisasjon som tar 

over en pilot om den lykkes for eksempel. Også er det delprosjektleder, som er de som styrer 
prosjektet. Også har vi to tjenestedesignere på lag akkurat nå... også har vi løsningsarkitekt. Sånn 

som de deles på tvers og da har vi fagspesialister innenfor ulike fagområder avhengig av hva 

slags… prosjekt det er. Og da har vi litt sånn tilleggsressurser som er folk som vi synes kan være 

nyttig å høre med, men som ikke deltar fast i møter… men som vi av og til må høre med for å 

spørre spørsmål om et eller annet, så vi har jo et sånn… Det er sånn vi jobber og definerer ulike 

runder i prosjekter.  

 

31:31 De fagpersonene. Kommer de fra Statens Vegvesen eller hvor er det de kommer fra? Hvordan 

hentes de inn? 

 
31:40 BYM1 

- Det er noe som… delprosjektlederen har jo ansvar for å kartlegge ressursbehov og sånn for 

eksempel… i sykkelpilot, det var egentlig fag.. et pilotprosjekt i regi av Statens Vegvesen, så det 

er fagspesialister i sykkel i Statens Vegvesen, men fordi det ble tatt inn også i Bymiljøetaten, så 

var det også litt sånn.. behov for å identifisere fagspesialister innenfor sykkel innenfor BYM. Så 

det er litt sånn koordinering for å identifisere: “Hvem er det som har interesser som burde bli 

informert eller involvert i prosjektet?”... og de bruker et sånn… Det er meg som er hovedansvarlig 

for å koordinere på tvers. Så sånn om jeg får ønsker og behov fra en annen prosjektleder og jeg 

må identifisere hvem i BYM har den kompetansen, så går jeg rundt for å finne den personen. Men 
vi har innført faste personer innenfor... for eksempel Gang- og sykkelavdeling i BYM, som litt 

sånn… en hovedkontakt, men om hun ikke er den riktige personen, så tar hun det videre med 

kollega.  

 

33:02 For jeg har jo hatt fokus på Kombinert mobilitet. Er det noen av dere som jobber med 

Kombinert Mobilitet her? 

 

33:10 BYM1  

- Nei 

 
33:11 BYM2 

- Nei… det er vel et eksempel på en pilot som ikke har vært så veldig…. Vi har ikke vært så veldig 

involvert... vi eller Vegvesenet. Ikke sant, BYM1? 

 

33:20 BYM1 

- Det stemmer 

 

33:23 BYM2 

- Nei, for de har ikke hatt noe særlig behov for å involvere oss.  
 

33:28 Og det er det Ruter som bestemmer eller er det en felleskapsbeslutning? 

 

33:31 BYM2 

- Det er Ruter som bestemmer. 
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33:32 BYM1 

- Ja 

 

33:35 BYM2 

- … Men nå i år er det litt mer fokus på å sørge for at disse pilotene som vi jobber med i STOR-

prosjektet… at…. at prosjektet krever samarbeid da for å dra nytte av… Men du BYM1 har jo 
vært involvert i Kombinert Mobilitet i… startfasen, var du ikke det? 

 

33:51 BYM1 

- Ja… men det var fordi vi søkte om STIM-midler, så alle var på lag for å bistå den søknaden. Det 

som jeg kan vise deg er at navnet mitt ligger som tilleggsressurs i bunn i det prosjektet.. sånn i 

tilfellet de trengte noe fra BYM, så ville jeg ha blitt kontaktet for å finne... men som ellers er alle 

disse personene...  

 

34:18 BYM2 

- Det skal sies og at selv om vi kanskje ikke er direkte involvert, så er det jo et prosjekt som vi er 
veldig interessert i skal lykkes. For målsetning deres er veldig i tråd med vår målsetning i 

kommunen.  

 

34:32 BYM1 

- Men Ruter har bemannet det selv med enten Ruter-ressurser eller litt sånn at de har leid inn egne 

eksterne ressurser som ikke er fellesressurser i STOR.  

 

34:45 Men føler det er en hemning eller utfordring med et stort samarbeid? For slik jeg tolker det 

nå så kan Ruter som er eier av det prosjektet egentlig bestemme selv hvem de skal involvere og ikke 

involvere.  

 

35:06 BYM1 

- Ja, men det er litt sånn.. Ruter deltar jo i disse koordinering- og erfaringsmøter annenhver uke. Vi 

skriver alltid månedlig rapporter som alle har tilgang til, så vi ser jo utviklingen i prosjektet, men 

ikke direkte… og som BYM2 sa, er det et sånt felles mål om å... få til en MaaS-tjeneste, så det er 

litt sånn.. ja, kanskje vi ikke er så involvert, men om vi ikke har noe vi kan gi til prosjektet, så er 

det ikke noe vits å bruke oss om vi ikke… om Ruter vurderer at vi ikke trengs… Det er litt sånn.. 

Det er fint.  

 
35:46 BYM2 

- Men… jeg tenker jo samtidig at det er positivt at vi nå er litt mer fokuserte. Nå har vi jo lært en 

del i STOR-prosjektet. Det tar jo litt tid å “rigge” seg og forstå hvordan ting fungerer optimalt. 

Og jeg tenker jo at det er positivt at vi nå har som krav at nye piloter er nødt til å være… 

interessante arbeidsområder for minst to samarbeidspartnere. Det er en positiv utvikling som vi 

stilles oss bak. Tenker jeg. Er du enig i det, Viktoria? 

 

36:18 BYM1 

- Ja 
 

36:26 BYM3 

- Skal vi gå inn på brukerinvolvering for jeg ser nå at tiden…  

 

36:26 For hva mener dere er innbyggernes rolle inn i STOR-prosjektet? 
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36:35 BYM3 

- Vi må jo jobbe tett med brukeren hele tiden. For å få et tiltak eller noe som treffer brukerne, så 

må vi ha de med i hele prosessen. Så… både i innsiktsfase. Vi kan jo trekke fram Trafikkavvikling 

i Ring 1 som et eksempel. Viktoria kom jo inn i januar og her ble det gjort et innsiktsarbeid med 

vare- og nyttetransportører som er et prosjekt. Utfordringen det er at det er  trangt i sentrum og 

det er kamp om arealene... mye køkjøring da for de som skal levere varer.. Så de startet med å 
sitte og hospitere sammen med varetransportørene og se:” Hvordan opplever de.. hva er deres 

hverdag? Hva er deres smertepunkt? Hva har de behov for?”... og konklusjonen der var at de 

trenger et behov… de har et behov får å se hva... hvilke hindringer er det som stopper de i sentrum? 

Og hypotesen er: “Hvis de får beskjed om det i forkant… kan de da tilpasse ruten sin sånn at det 

blir mindre “lete-kjøring”? Løsningen basert på den innsikten, det ble først et nyhetsbrev som ble 

sendt ut… Og da er det… sånn som BYM1 har veldig god kontakt og tett samarbeid med LUKS 

(Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter), som er interesseorganisasjonen til 

vareleverandørene. Så det er også en måte både BYM2 og BYM1 jobber med brukerinvolvering. 

Å være tett på interesseorganisasjonene. Også har… her er prosjektet sin hjemmeside, og her er 

det også mulighet for publikum å ta kontakt. Så det er en annen måte for brukerinvolvering: faktisk 
å informere at her foregår det et prosjekt, ta kontakt her. Så utviklet løsningen seg videre til en 

kartløsning. Måten vi gjorde det på da... denne ble også sendt ut via LUKS, også gjør vi da et 

innsiktsarbeid på kartløsningen. Det ble sent ut en spørreundersøkelse til brukerne også jobber vi 

da med hospitering. Her er et eksempel på… vi er ute hos de ulike leverandørene og gorilla-tester. 

En rask test av kartløsningen. Eksempelvis her. Og får da tilbakemelding. Så den løsningen nå… 

de siste ukene har blitt testet på 16 styKKda i målgruppen. Så… vi jobber da hypotesebasert og 

ser på: “Treffer den løsningen… det tiltaket vi har nå med kartlesingen. Treffer det målgruppen? 

Er det hensiktsmessig? Er det informasjon de trenger?”.  

 
39:05 BYM1 

- I tillegg så har vi gått ut på Facebook. Var det to uker siden BYM2? 

 

30:09 BYM2 

- .... ja. 

 

30:10 BYM1 

- To uker siden vi la ut link til det kartet... åpnet for å spørre om tilbakemeldingen… fra publikum. 

Det var via Oslo kommunes Facebook-konto 

 
39:26 BYM3 

- Så da har vi vært her ute og utforsket. Hatt både møter og vært ute med sjåførene, for å så definere: 

”hva tror vi problemet er?”. Jo, det er informasjonen i forkant. Lagd et konsept og igjen: tar og 

tester det konseptet også i idégenereringsfasen.  Når vi går videre: ”skal vi lage et nytt konsept 

eller skal vi .. på det vi har?”. Og da går det også an å kalle inn til en workshop og sånn som 

”Participatory design”: å ha med faktisk brukeren som er med å skape sin egen løsning. Og det er 

jo viktig fordi det er jo ikke bare de offentlige som skal lage en løsning. Det er noe som krever 

samarbeid. Og når du da involverer, så får du også med den… hva skal jeg si… viljen til å bidra 

da… og kunne lage noe på tvers, som krever involvering fra begge parter. 
 

40:15 BYM2 

- Kan jeg legge til noe der? For det er jo et eksempel på konkret involvering.. det er jo det 

nyhetsbrevet da. Grunnen til at vi begynte med var fordi det var det vi kunne få til raskest, men 

innholdet i brevet var jo direkte bestemt av brukerne selv via workshops da.. så det er jo ønskelig 
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at dem… at de skal være nære på da. Jeg tror det er viktig at de kjenner litt eierskap i produktet, 

sånn som BYM3 sier. At de skal føle at dette er noe de er med på og har lyst til å bidra til.  

 

40:56 Men hadde dere noen erfaring med å jobbe med innbyggerinvolvering før STOR-prosjektet? 

 

41:02 BYM2 

- Vi gjør det ikke på samme måte, men driver jo kontinuerlig med involvering. Enten om vi vil eller 

ikke. Vi har jo mye kontakt med interesseorganisasjonen i andre oppgaver som vi har til daglig 

da, men med privatpersoner… de har jeg lite å gjøre med i løpet av min ordinære hverdag på jobb, 

men jeg opplever at jeg jevnt og trutt blir kontaktet av interesseorganisasjoner og bedrifter i 

jobben, men denne… strukturerte måten å jobbe med brukere på, det er ikke metoden vi bruker 

aktivt ellers. Er du enig med deg BYM1? 

 

41:50 BYM1 

- Halvveis... fordi ved siden av STOR er et annet stort prosjekt som har vært gjennomført av BYM 

i det siste og det er jo Bilfritt byliv. Der har vi hatt et eget kommunikasjonsteam som har drevet 
mange ulike workshoper med ulike næringsorganisasjoner for å innhente tilbakemelding og litt 

sånn… ikke forankre, men å presentere løsningsforslag og som samarbeider med bransjen. Og ut 

ifra Bilfritt byliv har jeg hatt mye ansvar med turistbusser og mye kontakt med 

turistbussbransjen… så jeg jobber tett sammen med å utvikle… ja… bedrifter for å litt sånn.. 

utarbeide en løsning hvert år eller hver sesong for turistbusser. Jeg holder kontakt med dem 

gjennom sommeren og litt sånn… tar enkelte spørsmål fra dem. De har alltid… litt sånn…  tilgang 

til meg om de lurer på noe... Og de har annen problemstilling utenfor .. Bilfritt byliv-området 

egentlig. 

 
42:52 BYM2 

- Jeg er enig med deg BYM1, men det jeg tenkte på var mer… jeg er helt, helt enig med deg. 

Spesielt den med Bilfritt byliv, at vi har hatt jevnlige møter og vi har møtt de jevnt og trutt og de 

har… Jeg opplever at de har lav terskel for å ta kontakt. De tar ofte kontakt, men den der 

strukturerte måten med å jobbe med liksom løsningsforslag og gå ut og få tilbakemelding… altså 

det gjør du med turistbusser. Det er helt sant.. at du lage løsningsforslag sammen med næringen, 

men det at vi lager for eksempel prototype og tester og går tilbake og fikser… og teste igjen. Den 

type arbeid med… Vi forholder oss mest til interesseorganisasjonene da. Ikke så mye til 

enkeltpersoner. Sånn som dere har gjort i Trafikkavviklingspiloten, så har dere jo… liksom 

kommet dere forbi det styringsnivået i interesseorganisasjonene og gått mer på enkelte.. 
privatpersoner. Og der er det en forskjell. 

 

43:46 BYM3  

- Ja, det er jo viktig for oss å komme, akkurat som du sier, komme til de primærbrukerne som er 

viktige, men jeg kan også legge til at i Mobilitetspunktet på Filipstad så er det også trukket inn 

andre aktører og næringsliv... som er også viktig i en Living lab. Eksempelvis Red Bike, som er 

et sykkelverksted som er kjørt av Røde Kors, som da er tidligere fengselsdømte… som da får 

opplæring i hvordan de skal reparere sykler og jobber med det da. Så…  

 
44:20 Litt på tampen her, for å nå ser jeg tiden går. Hvorfor mener dere da at innbyggerne skal bli 

involvert i STOR? 

 

44:27 BYM3 

- Hvis du ikke har med innbyggerne, brukerne av tjenestene, så kan du ikke lage en tilfredsstillende 

tjeneste. Da vil du ikke vite hva brukerne har behov for. Så du kan bruke mange millioner på et 
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tiltak som du utvikler “borti her”, som kanskje ikke fungerer. Så det er jo ekstrem høy risiko å 

ikke sjekke inn med brukerne.  

 

44:45 BYM1 

- Og sånn har det vært... fra begynnelsen har det vært fokus på brukerinvolvering. Fra starten. Fra 

første mandat.  
 

44:50 Ser dere noen utfordringer med å jobbe med innbyggerinvolvering? 

 

00:01 BYM2 

- Mulig jeg kaster en brannfakkel når jeg sier at vi ikke har fått noe opplæring i forkant. Vi har hatt 

noen kurs, men utover det så har vi vel måtte lære oss å svømme underveis.. Så det er først.. Nå 

har vi drevet med det i ett år. Sånn som jeg og BYM3 har diskutert, så handler ikke dette her bare 

om læringen fra enkelte piloter. Det handler om at vi får inn i ryggraden hvordan vi skal jobbe 

med det her. Og det er en del av læringen for oss i organisasjonene og... ikke bare kognitivt forstå 

hva det her er, men faktisk forstå hva det innebærer i praksis da22. Å tenkte på den måten at det i 
seg selv er… er en del av læringen i STOR-prosjektet for oss i organisasjonene.  

 

00:45 BYM3 

- Jeg vil si utfordringen er jo å prioritere tid til det. For jeg vil jo gjerne ha kurs. Det var jo det første 

jeg sa når jeg kom inn. Så.. men det er det å… at folk setter av tid da… ved siden av linjeoppgaver 

sånn som dere har og det som skal gjøres i prosjektene.  

 

01:05 Hvis dere kunne begynt fra nytt av. Et drømmescenario. Hvordan ville dere ha strukturert 

STOR på nytt eller hvordan ville dere ha jobbet da? 

 

01:17 BYM1 

- Jeg er mye med i det som BYM2 sa, om vi hadde identifisert noen kriterier fra starten om litt 

sånn.. for å kunne ta inn nye prosjekter.. at det burde vært minst to parter som er involvert eller 

hva som helst… sånn det ville ha vært egentlig bedre tror jeg. Om det hadde vært litt sånn bedre 

forretningslinjer for å velge prosjekter og identifisere ressurser og litt sånn.. velge å faktisk gå 

videre med den. Men det har vært... læring underveis og så har vi kommet frem til… utvikle den 

nye rutinen, men det er kun det siste året av prosjektet.  Så jeg vil starte derfra kanskje. 

 

01:58 BYM3 

- Jeg vil si to ting: samhandlingsverktøy som fungerer på tvers og så vil jeg si kurstid. At man har 

tid og prioriterer å ha kursing i metode. Tidlig.  

 

02:30 Vil dere si at innbyggere hemmer eller fremmer innovasjon? 

 

02:35 BYM1 

- Jeg vet ikke om det fremmer innovasjon, men det fremmer at vi får til en løsning som passer deres 

behov. 

 
02:43 BYM2 

- Innovasjon det er jo ikke målet i seg selv. Målet er jo å lage bedre brukerløsninger og da må 

brukeren være involvert. Målet er ikke… målet alene, sånn som jeg har oppfattet det da… mulig 

 
22 It is about making it sit on the backbone on how to work with this [citizen in-volvement]. And that is part of the learning 

for us in the organizations and ... not only cognitively understand what it is, but actually understanding what it means in 

practice 
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jeg har misforstått hele prosjektet jeg jobber i, så er ikke innovasjon et mål i seg selv. Målet er å 

forbedre løsninger også hvis vi da må introdusere noe nytt og må involvere, så er det noe vi gjør, 

men vi gjør det for brukeren. Ikke for innovasjon i seg selv.  

 

03:11 BYM3 

Det er jo verdiskapning som er målet. Hvis jeg har kun har to alternativer, så vil jeg selvfølgelig si at det 
fremmer. Det er jo kjempeviktig.  
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Ruter (1) 

 

Tape 1 

 

00:10 Så lurer jeg bare på om du kan fortelle litt om stillingen din? 
− Ja, jeg er det som her kalles for Design lead. Jeg har en bakgrunn.. jeg kommer fra.. Da jeg begynte 

å jobbe som designer så var jeg interaksjonsdesigner, også byttet det tittel til UX-designer, og det 

er de to titlene det ofte går som, men samtidig så kaller man det også digital produktdesigner eller 

også.. så er det også tjenestedesign eller systemdesign som er en del av det jeg driver med, og 

også design management og designledelse. Fordi.. og på måte den.. bakgrunnen min handler jo, 

er jo på en måte sånn systemtenkning og design som metode for problemløsning basert på 

brukerinnsikt, så.. for meg så er på måte brukermedvirkning sånn som man på en måte beskriver 

det, tenker jeg meg på en måte på noe man gjør innen sosial antrop.. eller innom tropologi og på 

en måte arkitektur og byutvikling. Samtidig som det på en måte er ganske likt, men 

erfaringsmessig så har jeg inntryKKav når de i for eksempel et byutviklingsprosjekt eller et 
områdeløfte eller ett eller annet sånt innenfor den type by- eller samfunnsutvikling, så gjør de ofte 

sånn: “et medvirkningsprosjekt”, også har de sjekket at nå har vi gjort et medvirkningsprosjekt 

også er det en slags “disconnect” mellom det å på en måte det som blir tatt videre. Det er visst 

hvis man skal si det litt sånn negativt.. mens for min del som designer, så er det litt sånn at jeg er 

ikke.. jeg gjør visuell design også, men det liksom ikke det jeg er driver med primært, men som 

designer så er det alltid sånn at.. for at jeg skal kunne ha en håndterbar jobb med å designe ut en 

løsning, enten den er digital eller fysisk, så må det være sånn at man har en avgrenset målgruppe 

og et sett med problemer som er prioritert som vi skal løse. Også er det sånn at.. når de problemene 

eller brukeroppgavene er prioritert så tar vi det ut i et konsept, også sier vi sånn: “Okei, her er 
dette gjort på denne måten, og dermed er dette en mulig måte å løse det på eller dette en mulig 

måte å løse det på.”, også tar man det konseptet også brukertester man det kanskje eller brukerteste 

man det kanskje eller brukertester et annet konsept, også gjennom på en måte gjennom å.. ikke 

nødvendigvis spørre brukeren om hva de vil ha, for det gjør vi ikke.. men vi på en måte ser det, 

prøver å løse oppgaven på hvordan de ville ha gjort det nå eller på en måte med prototype som vi 

har laget, og når de da gir tilbakemelding på hvordan de prøver å løse oppgaven og hva de egentlig 

er ute etter, så lager vi et konsept som vi tar videre. Så.. for meg er det sånn alltid når man.. hvis 

man skal “critique” design, så er det alltid sånn: “Hvorfor har du valgt den løsningen der?” Også 

skal det.. mener jeg at en designer alltid skal kunne si: “Jeg har valgt å gjøre det fordi dette er den 

viktigste oppgaven for den brukeren, og dermed så er det dette og dette ført til at vi har prøvd 
denne måten å gjøre det på, og sammenlignet med den andre måten vi prøvde å gjøre det på, så er 

det dette som ser ut til at flest folk klarer å gjennomføre og løse oppgaven. Så i design så har man 

på en måte.. det er jo basert på brukerbehov og man har alltid et rasjonale bak de avgjørelsene 

man tar i en sånn.. ved et veiskille. Her kan jeg gjøre det og det. Hva er det som løser de viktigste 

oppgavene for brukeren? Så det er på en måte.. så for min del er ikke brukerinvolvering eller 

medvirkning er liksom ikke noe som er “disconnected” fra resultatet, fordi det er alltid med og 

om man itererer på det og man tester på bruker underveis. Det er liksom.. jeg vet ikke om det er 

forskjell mellom… jeg har jo vært litt sånn at. Jeg har snakket med arkitekter og folk i 

arkitektforeningen og sånn og sagt at jeg tror at arkitektbransjen hadde hatt veldig godt av å bruke 

mer designmetode på den måten i jobben sin fordi at de er fageksperter men hvis de.. i hvert fall 
litt for meg så føles det slik at designbransjen.. designbransjen var der for femten år siden, før på 

en måte UX og interaksjonsdesign.. Før egentlig software, bruker.. altså personlig software ble 

veldig stort, fordi da var det ingeniører som lagde ting også kom det bestillinger også bare: “Ja, 

da kan vi gjøre det også”, også klappet det på deg også ble det sånne mastodont systemer som 

bare var noen få som klarte å bruke. Også bare sånn.. jeg finner ikke den funksjonen der.. men 
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den er der. Og det med når på en måte design vokste frem både som en måte å lage ting på internett 

som at man kunne selge mer eller at det var lettere å bruke eller at det kunne redusere mengden 

kundeservice du trengte, så at det ble et sånt åpenbart business case i det, så har design på et måte 

innenfor IT vokst og fått det en veldig.. ganske sånn. Det har blitt en profesjon da. Eller det har 

blitt en ganske etablert bransje i Norge og internasjonalt, mens før det så designerne oppfattet som 

litt.. veldig flinke fagfolk, litt sære, men ganske “disconnected” fra på en måte det som var viktig. 
For det som var viktig var jo å løse problemet. Også var det sånn at en designer presenterte noe 

også sier de: “Ja, men det stemmer jo ikke helt overens med virkeligheten eller behovene eller 

hva vi tror vi trenger å løse”. Også var det sånn.. presenterte de noe også ble det liksom “barbert”, 

også ble ingen fornøyd med løsningen. Mens det som er interessant med å jobbe med design på 

det den måten jeg jobber på er også at man jobber tverrfaglig hele tiden, så du forankrer avgjørelse 

man tar i bestiller, i brukerne og i teknologene og i på en måte business hele veien sånn at.. det er 

ingen som på en måte. Det rommet for å synse ubegrunnet med det jeg liker eller ikke liker det 

forsvinner helt fordi det er alltid et rasjonale du kan på en måte argumentere deg fram og tilbake 

til, og hvis man da er uenig i det rasjonale så kan man si: “Jeg tror at dette er bedre”, “ja, da kan 

vi gjerne prøve det”. Så det.. jeg synes det er utrolig spennende måte å jobbe på og en spennende 
måte å prøve å samle folk i en prosess på en måte forankrer ting i brukerbehov og i alle de 

stakeholderne som er med, men også at man komme til noe som er et resultat som løser oppgaven 

sånn som den bør løses for alle involverte.  

 

07:30 Hvem er det du på en måte synes har hovedansvaret for å involvere brukeren i prosjektet?  

− Det er litt forskjellig. Vegard er jo analytiker, så han har på en måte, typ sånn.. Hva heter det for 

noe da.. Social Science. Litt sånn kvantitative forskning. Sørge for å ha gode nok testgrupper og 

hele den der: “Hvor mange må vi ha?”, mens jeg… jeg vet at han har ansvar for det, mens jeg har 

mer ansvar for det kvalitative. Så sånn som nå hvor vi har fått gjennom den største personvern-
regimet som Ruter noen gang har hatt, så er jeg interessert i å se og lære hvordan opplever 

brukeren det: “Bryr de seg og føler de seg tryggere?” 

 

Tape 2 

 

00:15 Hvor mange husstander er det dere har med i piloten? 

- For denne første fasen.. det ble beskrevet ut en sånn opprinnelig søknad om at det skulle være 100 

søknader, så nå har vi rekruttert rundt 170 brukere. Også er det noen siden vi har brukt såpass lang 

tid på å få gjennom personvern-regimet og en del sånn interne forankringer og sikkerhetstester og 

sånn, så har vi jo ventet nestet et halvt år med å starte opp, så noen har falt fra og noen har på en 
måte.. det har skjedd ting i livet deres som har gjort at de ikke er aktuelle. De har for eksempel 

flyttet utenfor ring 3. I og med at dette er en ganske sånn indre by. Den første fasen her nå, de 

seks månedene, er indre by fokus. Mens hvis vi klarer å få på plass finansiering til runde to, så er 

det tenkt.. i utgangspunktet var det tenkt: “Liten by. Tettsted i Akershus eller Viken”, også har vi 

et veldig stort ønske om å teste en pulje med folk i ytre by, fordi vi ser at det er et ønske om å 

slippe å være helt bilavhengig. Eller slippe og være avhengig å eie egen bil der også for en del 

folk, mens det er veldig.. utenom bil er det veldig.. de har ofte t-bane eller tog, men det er veldig 

dårlig intern mobilitet innenfor bydelen for eksempel. Så alt fra Røa til Holmlia til Ammerud for 

den slags skyld er veldig interessante steder å gå inn på da. 
 

01:48 Men har dere noen spesielle kriterier som dere benytter for å evaluere prosjektet? 

- For å evaluere prosjektet, ja. Vi har satt opp en del ganske sånn tydelige læringsmål som handler 

om akkurat det: i hvilken grad løste denne tjenesten behovet ditt for mobilitet. Også er det sånn at 

vi har valgt ut en målgruppe som.. i Oslo er det sånn at de som er liksom unge og liksom “early 
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adopters”, de har jo ikke noe behov for bil fordi de er under 35 år.. eller under 30, og det er først 

når du får et visst behov for bil som er fire sånne typiske indikatorer: du får barn eller har barn 

som begynner på etter eller annet og som du trenger å frakte dem til. Du får hytte eller 

fritidsaktivitet som du må reise til, eller at du flytter eller så velger også noen å få bil uten egentlig 

å måtte ha det, men du har sånne akkumulerte omstendigheter som gjøre at du trenger det. Så det 

er først når du.. og de inntreffer ofte litt senere enn det på en måte “early adopters” innen teknologi 
og sånn vanligvis eller.. det man regner som aldersgruppen for “early adopters” innen teknologi. 

Så vi har valgt ut det, så er det da og se etter om denne tjenesten bidrar til atferdsendring og om 

den bidrar til en økt bevissthet innenfor bærekraft mobilitet og om den gir folk en følelse av mindre 

grad av bilavhengighet eller hvert fall.. hvor på en måte.. i hvilken grad du vurderer ditt eget 

bileierskap da for de som har bil.  

 

03:40 Har dere mål eller fokusområder? 

- Jaja! Både liksom kvantifiserbare mål, men også læringsmål på ting. Og det som på en måte. Ofte 

med design innsikt eller design research, er jo sånn at det vi skal jo ikke på en måte.. Når vi gjør 

innsiktsarbeid så gjør vi jo ikke innsiktsarbeid for å ha ett punkt som er likt som vi måler mange 
ganger. Vi gjør innsiktsarbeid for å se noe som vi kan ta ut og teste og så tar vi det videre. Så man 

er jo ikke et sammenlignbar tråd, men der har vi.. Vegard og også mulighet for å gjøre det med 

TØI som hjelper oss med det.  

 

Tape 3 

 

00:01 Hvor ofte blir dere evaluert? Har dere deadlines på når mål skal ha vært oppnådd eller 

hvordan fungerer det?  

- Nei, nå.. siden vi har på en måte ventet så lenge, så er det litt sånn at nå har hovedfokuset vårt 
vært på å få det i gang også har vi målene liggende i bakkant også kommer vi til å.. det vi skal 

gjøre nå etter at vi er live, det er å på en måte ha en runde på hva er det.. på målene her og hva er 

de neste tiltakene vi ønsker å gjøre og “mapper” de ut mot målene.  Og da prioriterer vi det etter 

hva vi føler på en måte er mest i tråd med i piloten og mest i tråd med målene også tar vi for oss 

det. Da kjører vi nok antageligvis noen sykluser på kanskje to uker, hvor vi gjør litt sånn mini 

innsikt, konseptarbeid, tester ut til prototyper også definerer om vi skal implementere det eller 

ikke eller gå en runde til. Og da setter vi alltid opp læringsmål som er på en måte helt vanlige KPI 

på akkurat den oppgaven vi tar for oss da, så jeg tipper at det. Det er ganske sånn flytende, men 

de “cyclene” kommer til å ende med at vi på en måte ser ut til å nå et mål eller ikke som ble 

definert tidlig i starten.  
 

01:35 Samspillet mellom dere og andre aktører som er involvert i Kombinert Mobilitet. Hvordan 

ser du deres rolle spiller inn i prosjektet? 

- Tenker du på om vi er en integrator eller aggregator eller sånne type type ting?  

 

01:50 Hvordan ser du på dere, hva har de å tilby, hva er deres roller i prosjektet? 

- Altså i Ruter så er det en egen avdeling som heter Mobilitet, som vi på en måte jobber med, og 

det er en del av det som heter Nye kundetjenester. Og der er det jo.. Vi har tre stakeholdere. Tre-

fire stakeholdere. To i Mobilitet, og én i Nye Kundetjenester, som vi på en måte gjorde definerte 
mål for helt i starten da vi begynte. På en måte… det er deres ansvar eller.. Også er det også litt 

sånn at siden Ruter er offentlig eid aktør som... På en måte fokus fluktuerer litt etter bestillingen 

fra myndighetene… Rett og slett. Så er det slik at det fokuset som man hadde.. eller altså sånn, de 

målsetningene man hadde etablert var kanskje viktigere da vi etablerte de enn det de er nå. Så det 

er en del sånn grunnpremisser som kan ha ha endret seg lite grann… men da må vi bare navigere 

på det også der vi føler det er riktig utfordre bestillingen. Men fra Ruter sin side så er det å utforske 
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Kombinert Mobilitet under paraplyen til en offentlig tjenestetilbyder fordi at.. det er ganske mange 

argumenter for det fordi at kollektivtransport og på en måte masse-mobilitet: en type mobilitet 

som ivaretar at en størst mulig del av befolkningen har lave snittreisetider, det er jo en del av 

samfunnsoppdraget til Ruter23. Det handler om å innfri på visjonene deres og innfri på de helt 

sånn tydelige målsetningene til Ruter. Å vi snakker ofte om noe som de kaller for “Nanny Index”, 

eller Sykepleierindeksen, som er sånn: hvor lang tid er det en person som tjener under 350-400 
000 i året belage seg på.. hvor lang tid skal den belage seg på å bruke til og fra jobb. Slik som jeg 

ser det, så er litt av målet vårt å.. hvis vi klarer å tilby noe som reduserer bilavhengighet, fører til 

lavere biltrafiKKog samtidig få flere til å sykle og gå. Sykkel er jo ekstremt effektivt, så det er 

liksom min “kjepphest” inne i det her. Jeg ønsker å prøver å få flere til å sykle. Både delt 

mikromobilitet og eid, og det er noe som å en måte ligger litt frem i tid. Fordi denne appen har 

begrenset tjenestevalg per i dag, men det er liksom.. det er de store linjene som jeg synes det er 

interessant at Ruter utforsker og på en måte vi prøver å levere inn til Ruter. Liksom begynne å 

pirke litt i det.  

 

04:50 Av andre aktører som er innenfor STOR, hvordan ser du de bidrar til samarbeidet?  
- STOR er litt sånn vanskelig å forstå seg på. Kommunen har jo ansvar for alt av infrastruktur og 

er grunneier av veldig mange av… På Ruters plattformer og sånn. Og… det… Jeg vet ikke altså… 

og Statens Vegvesen er sånn fra min erfaring gjennom organisasjonslivet, så er Statens Vegvesen 

en utrolig tungt dyr å få med på noe som helst. Sånn at vi… Vi har… vi har vært med på noen 

initiativer gjennom STOR. Vi har stilt opp med innsikt når det har vært relevant for noen av 

prosjektene de gjør, men… og på en måte dette her er jo også en del av STOR-prosjektet… Altså 

det er en av Ruters leveranser inn i STOR-prosjektet. Så jeg tenker jo kanskje at… Dette er nok 

kanskje den potensielt mest signifikante initiativet i STOR, men det har på en måte ikke kommet 

som en følge av STOR. Det har kommet også har det blitt inkludert i STOR… sånn at… det er 
liksom vanskelig å si hva slags effekt STOR kan ha, men vi håper jo at vi har litt sånn… drahjelp 

da siden vi har klart å rekruttere mye folk. Vi har på en måte jobbet ganske systematisk, både med 

å begrunne rekrutteringen. Være nøye på målgrupper og… ha et veldig tydelig rasjonale bak alt 

vi har gjort i arbeidet, så… men det er liksom vanskelig. STOR er litt sånn som en 

nettverksorganisasjon liksom. Du skjønner ikke helt hva den er, men du vet at du har tilgang til 

folk hvis det er noe du lurer på. Og nå er det jo.. for Ruter sin del så har jo vi hatt mere å gjøre 

med private tjenestetilbyder: Oslo Bysykkel, TIER, Bilkollektivet, Oslo Taxi… og på en måte 

deres tredjepart… tekniske tredjepartsleverandører, enn det vi har hatt med noe offentlig.. altså 

Vegvesenet og kommunen. Så… det... så i det daglige så har ikke vi noe… det er ikke så mye som 

skjer opp mot STOR fra vår side.  
 

07:14 Så dere samarbeider ikke på en måte på daglig plan? 

- Nei… altså vi… på en måte leverer… eller vi på en måte rapporterer til det på et eller annet vis… 

Vet ikke helt hvor… i hvilken grad det skjer, men det gjorde vi i hvert fall i begynnelsen. Også 

har vi vært med på sånne kvartalssamlinger, hvor vi har presentert hvor vi ligger an i arbeidet 

vårt… også… ja. Nå vet jeg ikke helt hva på en måte som er på planen der. Også… jo… så har vi 

vært invitert på noen workshops og på en måte bidratt med vår fagkompetanse når det har vært 

relevant da.  

 

 

23“But from Ruter's part, it [the focus of collaboration] is exploring Combined Mo-bility under the umbrella of a public 

service provider because of [...] the public transport and in a way the mass mobility, a type of mobility that ensures that 

a large part of the population has low average travel times, is, after all, a part of Ruter's social mission” 
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07:50 Så sånn for eksempel altså… Hvordan samarbeider dere for å fremme innovasjon… Hvis du 

sammenligner med STOR da? Er det noen måter dere samarbeidet med de for å fremme 

innovasjon? 

- Altså alt det vi gjør er jo en eller annen form for innovasjonsarbeid, så… og… på en måte STOR 

gir jo oss en… altså det at vi er en del av STOR, gir jo oss en… på en måte rolle i et sånt… hva 

heter det for noe da? “Cross Corporate”... eller sånt “Cross organisational” samarbeid, som på en 
måte er synlig fra Ruter sin side, men sånn… på mitt sånn operative plan, så er samarbeidet jeg 

har, er at jeg vet hvem av de som jobber med det og… hvis de har noen spørsmål angående sykkel 

eller bærekraft eller mobilitet, så tar de kontakt med meg… så drar jeg opp ditt og tar et møte med 

de og… bidrar inn og det samme hvis det hadde vært noe vi hadde trengt fra dem tilbake, så hadde 

vi på en måte hatt kort vei da. Og… ofte også… når det kommer henvendelser så ruter jeg det 

videre til Tine som er prosjektleder der eller… Sånn at det… og det blir jo et slags… vi bruker 

hverandre som et nettverk når det er relevant vi som er operative da. Så det er mest på det planet 

jeg egentlig har sånn.. hvert fall sånn.. det er på det planet de er aktive i min bevissthet på en 

måte.  

 
09:13 Hva med de private aktørene da? 

- Da de private aktørene ble valgt ut først… så var det en leverandørkonferanse hvor var det var 

hundre aktører innenfor forskjellig mobilitet, som Ruter inviterte inn. Også var det en 

anbudskonkurranse for pilotering på sparkesykkel… også har det vært… Oslo Bysykkel har vi 

enn så lenge bare “app switch” på, men der… De har jo på en måte en egen avtale med Oslo 

kommune og der vet vi også at det er et påtryKKfra… fra liksom myndighetshold på å få til noe… 

eller de ønsker å få Bysykkel implementert… og det tenker jeg er et veldig godt.. en god løsning, 

så jeg er for det. Også når det kom til… Vi visste at vi… selv innenfor Ring 3, så visste vi at vi 

måtte har minst en form for bildeling og da tok vi en avgjørelse der og da på… hvor vi “scoret” 
de forskjellige leverandørene på antall biler og bilpark… liksom variasjonene i bilparkene og 

tilbud, også “scoret” vi de på hvor positive de hadde vært til å.. i den leverandørkonferansen og 

hvor lang tid vi antok at det ville ta for å på en måte implementere det teknisk. Og da… på det 

tidspunktet så var Bilkollektivet… hadde liksom hundre biler flere enn de andre. De har ikke noe.. 

hadde ikke… de har ikke en kommersiell modell som på måte som AVIS eller Hyre, fordi at de 

ønsker på måte være plattformen. Eller… de vil det, men de har ikke noe behov for å være 

plattformen opp imot Ruter, mens de andre er… altså de har… skal jo på en måte underbygge 

driften sin kommersielt og vil kanskje heller… kunne kanskje heller ønske at de kunne få API-et 

til Ruter for billettsalg og “pushe” det gjennom sin plattform i tillegg liksom. Så… så det ble… 

var et ganske enkelt valg der og da også… typ par måneder etter at vi hadde bestemt oss for 
Bilkollektivet, så kom Hyre og økte bilandelen sin… og da er jo de plutselig mer aktuelle som et 

supplement. Også vet vi jo en del om… på en måte bruksmønsteret på de forskjellige 

bildelingstjenestene, som for eksempel Nabobil, som er en ren pier-to-pier tjeneste, kunne vært 

interessant å hatt med for å å få våre piloter til å leie ut sine egne biler når de ikke brukte de… og 

på en måte bruke det ved behov. Vy By-bil eller Din Bybil, Vy, Nsb… de har vi dialog med og 

vurderer å ta inn på et senere tidspunkt… og det er ikke nødvendigvis fordi at vi tror at det er noe 

som bidrar veldig til… mer bærekraftig mobilitetsvalg i byen, men viss vi skulle tatt inn det, så 

ville det ha vært for å lære i større grad enn det man får fra liksom tallene fra markedsavdelingen 

deres: “Hvordan brukes det? Hva supplerer det? Er det noe… er det noe liksom potensiale i… 
altså kan det ta noen personbiler da?”... det er jo egentlig det vi måler mot her. Så… så det er 

interessant. Også er det TIER som vant den anbudskonkurransen hos Ruter om å pilotere 

sparkesykkel. De ser det ut til at vi får lov til å implementere fullskala i tjenesten, men da under 

forutsetninger om at de… ikke viser noen andre sparkesykkeltjenester… og da er det sånn at.. 

sånn jeg tenker på det.. nytteverdien for oss vil jo kunne være, sånn jeg tenker kanskje primært å 

vise alle forskjellige sparkesykkeltjenester i én plattform på en måte blir en ordentlig 
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plattformen… men i de seks månedene her, så er ikke det noe alternativ da. Så det er den del sånne 

forretningsmessige avgjørelser som vi… på en måte er utenfor vår kontroll. For det er det de… 

på Business-siden av Mobilitet som handler.  

 

13:37 Av de som sendte inn anbud, var det mange som var på ”hugget” på det? Etter den 

konferansen?  

- På.. eller.. Det har vært.. det var en konferanse og da var det ikke noe… ingen som var veldig, 

veldig på “hugget”. Etter den… det var veldig sånn tidlig konferanse, men når de da lyste ut den 

sparkesykkelpilot-konferansen, så var det ganske intens.. stor interesse. Og da var det også… 

interesse… da tror jeg det var fire eller fem som kvalifiserte seg… også var det noen som falt av 

fordi de ikke hadde klart å svare ut en del av de kriteriene som Ruter hadde stilt. Jeg husker ikke 

akkurat tallet altså… 

 

14:21 Husker du når de var holdt… de der konferansene. Årstall 

- Ja, den første åpne mobilitetskonferansen var nok i 2018… og den sparkesykkelanbudet var på 

våren i fjor. Så 2019.  
 

14:40 Men det er altså Ruter som bestemmer da hvilken aktører de vil samarbeide med? 

- Ja. Det er det.  

 

14:50 Hvordan ser du din rolle spiller inn når det kommer til å lede prosjektet fremover? 

- Jeg… har jo ikke noe sånn utover å være design lead på en måte…. er ansvarlig for… for løsningen 

og hva vi teknisk… eller hva vi på en måte gjør i neste skritt løsningsmessig… så har jeg ikke noe 

lederrolle eller noe sånn eierskap i teamet… eller ikke noe formelt da, men dette her er et lite, 

autonomt team som jobber veldig, veldig tett og som… tar avgjørelser etter… altså vi diskuterer 
oss frem til din og vi har ganske.. Altså det er også uformelt og selvgående team, men når vi ser 

at vi er litt for langt fra hverandre i på en måte.. avklaringer og “feedback” og en del sånn ting… 

så da innfører vi tettere struktur. Så.. jeg tenker at det er i hvert fall… litt avhengig av hva slags 

spillerom vi får budsjettmessig, så er det min og R2 sin rolle i felleskap å på en måte lande neste 

skritt og hvordan vi tar det videre. Og… men eller.. og fasilitere til hvordan teamet kommer tram 

til hvordan vi jobber og så videre… og det må selvfølgelig avklares med Marius, som er på en 

måte den som er eier over Vegard, men… og… med de stakeholderne vi har, men det er på en 

måte en sånn… Det er teamets oppgave å få til sammen… også kan man ha en veldig sånn: “Dette 

er..”. Også har vi helt sånn klare prioriteringer på hva som er viktig og hva vi trenger å nå… også 

er det noen andre ting som på en måte er mer i spill og da er det diskusjoner for å komme frem til 
hva vi gjør videre.  

 

16:48 Når du nevner da stakeholdere. Mener du da primært da de stakeholderne som er i Ruter?  

- Mhm. Det er på en måte vårt prosjekt tenker vi.  

 

17:00 Jeg lurer også bare kort på om prosjektet. Hva mener du er formålet med prosjektet? 

- Det er å se til om vi klarer å tilby en tjeneste som reduserer behovet for å eie en egen bil i Oslo.  

 

17:10 Og hva er det… I forhold til samarbeid. Hva er det du synes fungerer godt og hva er det du 

synes nødvendigvis kunne forbedret… altså forbedringspotensialet?  

- Jeg tror nok… altså teamet som operativ enhet fungerer veldig bra… også har det vært en del i 

den perioden hvor… ja, det har vært en del ting fra… Det er litt sånn vanskelig å si.. og formulere 

det egentlig, men det har vært en del ting som har vært utfordringene for oss i teamet… som har 

kommet utenifra og som har vært… som for eksempel den GDPR, personvern… problematikken. 

Den ble jo håndtert så godt vi hadde forutsetninger til å gjøre det, men den ble jo håndtert da etter 
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at det hadde vært flagget tidligere at dette er noe på en måte… “deale” med. Også hadde man 

vært… Fordi ikke sant, det er på et eller annet tidspunkt så… den appen kom opp og teamet ble 

jo etablert for å få opp noe kjempe fort. For å teste på. Også… og da… når man gjør det, så bruker 

man tredjepartstjenester og man på en måte tar noen snarveier og man gjør litt sånn… også er det 

i denne der. Den er ikke helt knirkefri den veien fra noe som på en måte er bygd på en “hackaton” 

og til noe som på en måte skal svare ut alle Ruters krav til personvern, til litt sånn.. Ja. Så det.. så 
det er jo en del sånn byråkrat… eller det blir jo på en måte organisasjonelle byråkratiske ting da 

som har vært litt utfordrende, men det har jo ikke vært noe… også har det da ført til at andre har… 

blitt brukt på andre ting i de venteperiodene. Men… nei, jeg vet ikke jeg. Så sånne ting er jo 

frustrerende, men det er også sånne ting som er frustrerende når du ser på det i etterkant, men at 

det er umulig på en måte… det er veldig vanskelig å se: “Nå kommer dette til å skje”, eller å spå 

at.. Fordi at man sier sånn at: “Ja. Dette klarer vi å få til på en måned eller… på to uker”, også 

plutselig så... Tiden går mens man liksom… løper og er i ferd med å få til noe også plutselig så 

har det gått tre måneder… også bare… Så det er en del sånne ting som er liksom uforutsette eller… 

vi så ikke helt at den kom til å bli så omfattende… og vi ønsket heller kanskje ikke at den skulle 

vi så omfattende, men det var et ønske fra Ruter. Så det er en del som kanskje litt sånn... forankring 
oppover fra vår side da som… pluss at det… det er en prioriteringssak. Dette er jo ikke 

kjernevirksomhet og når det… Hvis da Ruter på strategisk nivå… fra toppen går liksom over til å 

ha mer fokus på noe annet, så blir vi litt sånn: “hvem var dere igjen?”. Sånn og det er fort gjort i 

en stor organisasjon da.. at det innovasjon.. de ” innovasjonssatellittene”… I hvert fall hvis de blir 

liksom stående og stampe i noe, at de mister… på en måte nyheten sin interesse på å et eller annet 

vis også kommer det noe nytt som er mer viktig også.. jaja. Men det… jeg vet ikke, jeg. Jeg har 

vært med på en sånn startup… sånn der som var veldig... som var litt sånn… Startup i regi av en 

kjempestor eller av et stort konsern, som skulle være til et frittstående konsern eller et helt 

frittstående selskap, som da fiKKføring som var litt sånn… definerte. Eller vi var ikke så frie som 
vi burde ha vært for å lykkes da. Så… men sånn føler jeg ikke at det er her, for her er det egentlig 

kjerneproduktet til Ruter vi skal gjøre og legge til noen ting… og vi samarbeider ganske bra 

med… de som driver med pris, de som driver med… den nye appen. Altså det er veldig sånn…. 

Vi er veldig interessert i å få til bedre samarbeid med de som jobber med bedrift for eksempel… 

som kanskje det er… som historisk sett kan ha vært litt sånn… ikke kjempelett å få til et samarbeid 

med.  

 

21:26 Men tror du typisk på grunn av dere er et pilotprosjekt eller er det… har du opplevd noe 

lignende i andre type prosjekter? 

- Jeg tror ikke det har noe med at man er et pilotprosjekt. Jeg tror det har noe med at… at… jeg tror 
kanskje det har noe mer med at eierskapet til noe forflyttes fra et sted til et annet også skaper det 

litt… er ikke det avklart ordentlig… også skaper det litt gnisninger også bygger man kanskje ikke 

nok på den kompetansen som er i organisasjonen fra før, men på en måte finner opp kruttet litt på 

nytt eller at det oppleves sånn… i organisasjonen. Men (!) jeg tenker at… det er ganske mye 

potensiale i Ruter til å ha bedre samhandling og litt sånn… bedre internkommunikasjon og 

“feedback” og avklaring og liksom sånne type ting. Og det… det jobber de ganske bra med nå 

synes jeg. De har fått inn en veldig flink… designer, tjenestedesigner, på… som driver med 

samskaping som skal jobbe med… hvordan Ruter skal drive med medvirkningsarbeid mot 

publikum, men ser jo at Ruter har jo en veldig sånn… stort potensiale med å forbedre 
samskapingen internt i organisasjonen også… og at man på en måte må begynne med det for å 

kunne henvende seg ut og si sånn: “Hei! Nå skal vi gjøre noe sammen med befolkningen”.  

 

22:52 Hvordan kommuniserer dere blant annet da innsikt innad i prosjektet og da i 

organisasjonen? 
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- Vi… gjør det at det vi holder foredrag i organisasjonen, så vi har både på sånn design samlinger 

og på sånn.. det er noe som heter Matprat, som er sånn lunsjforedag… også har de område-teamet 

som også på en måte har forklart om hele… altså vi har hold varmen underveis ved å fortelle hvor 

vi er nå og hva vi har gjort siden sist... hva vi har lært. Så på en måte de… det er ganske godt 

forankret i de forskjellige… på en måte operative enhetene i Ruter-systemet. Også… har vi… vi 

er nok… ja, også gjør vi litt sånn... Vi vurderte… også har vi en del materiell som vi deler også 
har vi vært veldig sånn forsiktig med å gjøre… også er det workplace, som liksom er intranettet. 

Også vurderte vi å lage en nettside… åpen nettside for å fortelle om… for vi gjorde en sånn 

kulturell probe, som er en sånn.. dag… ukes dagbokstudie hvor folk deler fra livet sitt og som 

avsluttes med et ganske omfattende intervju… som vi fiKKinn masse på, men det var akkurat i 

det den der personvern-greia kom inn og da ble vi liksom defensive og redde for å bruke det 

materialet for mye da… fordi at selv om… ja, de… Spesielt det å bruke Facebook og gruppe på 

Facebook, det kan vi ikke. VI kan ikke ha noe forum på Facebook eller på Slack eller på en kanal 

som… hvor dataene lagres i USA, fordi at vi står redaksjonelt ansvarlig for motparten kan finne 

på å si. Sånn at hvis de sier noe som er personvernsensitivt, så er det vårt ansvar. Så hvis de… så 

det er liksom en kjempe… ja, det er litt vanskelig. Å da må vi vite at vi kan slette det og at det… 
Ruter har en tredjepartsdatabehandleravtale… så det er masse. Det er så… det er veldig 

omfattende.  

 

25:04 Men hvordan blir den innsikten brukt i innovasjonsprosessen da? 

- Nei altså nå… den innsikten er jo det vi baserer prioriteringen av hvordan… hva vi skal ta for oss 

videre. Prioriteringen av målene våre og målgruppene… også blir det jo sånn at konseptene… når 

vi skal ta for oss en seksjon da for eksempel, så har vi en av… på en måte funksjonene i tjeneste 

er insentivet for å gå og “nudging” mot mer bærekraftige reisevalg… det er på en måte et mål. Og 

da er det sånn at når vi skal ta for oss den.. på en måte ta for oss hvordan skal vi få folk til å bevege 
seg mer bærekraftig eller reise mer bærekraftig i Oslo, så har vi: “Her er målgruppen. Her er 

behovene deres. Dette vet vi fra innsiktsarbeidet. Prioriterer vi det også bygger vi konsepter.. eller 

så prøver vi… eller på en måte har vi sånn “ideation” prosesser eller så prøver vi å designer ut 

eller tenke ut konsepter som svarer ut de prioriteringene… også vil de konseptene som vi tar 

videre ut i… og det er jo selve innovasjonsarbeidet, men det innovasjonsarbeidet baserer seg på 

ganske sånn spisset målsetninger da for en spesiell målgruppe… eller flere. Så da… blir jo på en 

måte innovasjonsarbeidet formes jo av målsetningene og tas… og de målsetningene er jo forankret 

i de brukerbehovene vi har fanget opp under innsiktsarbeidet. Så det er på en måte prosessen 

egentlig.  

 
26:35 Så med det. Altså mener du at innbyggerne hemmer eller fremmer innovasjon? 

- Hemmer.. nei, fremmer. Selvfølgelig. Vi baserer... altså vi baser jo innovasjon vi gjør på deres 

behov, så det.. og det er ofte sånn at… hvis man har et negativ syn på samskapning og 

medvirkning, så er det fordi at man tror at det handler om å spørre folk hva de vil ha… og på en 

måte ikke ta høyde for at folk svarer på det spørsmål ut ifra deres egne referanserammer.. ikke ut 

ifra hva er dypest sett problemet jeg prøver å løse her. Så… for eksempel jeg har jobbet en del 

med håndverkere før og der er det sånn… med en stor rørleggerkjede og de… håndverkere, og 

jeg mener ikke at vi skal ta fra håndverkere bilen. På lang nær… men håndverkere er avhengig av 

bilen sin, fordi det har alt mulig i den bilen, men det betyr også at de har et kjempestort… de er et 
restlager og du har egentlig masse penger som ikke er fakturerbare. De kjører rundt med ganske 

mye likviditet bak i bilen sin. Også er det sånn at du begynner å nøste i det: “Hvorfor de er 

avhengig av bilen sin?”. Så er det fordi at de ikke går an å vite når en grossist leverer varer til det 

stedet de skal gjøre jobben, fordi det kan komme klokken ni eller at det kan komme klokken to… 

så på en måte det kan hende at grossistleddet hadde hatt en sentral “hub” som kunne ha levert på 

kort varsel til et tidspunkt som du kunne forutse på eller spå på forhånd, så hadde du ikke trengt 
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å ha… liksom ni kvadratmeter bil som er vanskelig å parkere.. eller som det er dyrt å parkere i et 

parkeringshus.. Så det er en del sånn: “Ja, selvfølgelig er de avhengig av bilen, men de er avhengig 

av bilen fordi at den… på en måte rammebetingelsene for jobben de skal gjøre har gjort at…”.  Så 

det er så mye forbedringspotensial i alle trinnene rundt da. Så det er litt… og sånn handler det om 

mobilitet med også at… folk er bilavhengige, men de er “primet” av bilindustrien over 70 år til å 

på en måte… knytte det mye sterke til identiteten vår enn det behovet faktisk tilsier. Folk som bor 
innenfor Ring 3, eier bil mye skjeldrene enn før, men de som bor innenfor Ring 3 og eier bil, 

bruker den kanskje 5% i løpet av tiden og betaler veldig mye. Får seg elbil. Bruker den mye mer 

og betaler mindre, men de tar fortsatt opp den plassen. Altså hvis man skulle ha betalt markedspris 

for det det koster å disponere en parkeringsplass på kommunal grunn, så hadde jo beboerparkering 

kostet noe helt annet, men det… Så det er masse sånne… masse sånne ting som handler om å 

finne ut hva som kan gjøres og det å lage en digital tjenestene som gjør at du ikke nødvendigvis 

må eie din egen bil selv om du trenger å bruke bil de 5% av tiden, det kan… Hvis vi klarer å 

reduserer bileierandelen blant de 250 brukere vi tester på… eller reduserer det opplevde behovet 

for å ha bil, så mener jeg at det vi har gjort er en suksess. Og da tenker jeg at det er interessant å 

se om kan skalere det da.  
 

29:45 Så basert på det, hva mener du er på en måte den beste måten å komme frem til de optimale 

mobilitetsløsningene? 

- …. Altså… jeg tror uforholdsmessig mye på… Jeg tror at hvis man skal tenke… altså. Folk er 

veldig sånn fremtidsoptimister og teknologioptimister, men… så det er veldig mye prat om 

selvkjørende og nå er prognosene… nå ser man at prognosene på når selvkjørende er på en måte 

gateklart, har vært veldig manipulert av salgsavdelinger og på måte… folk som har trengt 

investorpenger… og realismen i når man kan ha selvkjørende nivå 5, som betyr alle vær og 

føreforhold… de har blitt skyvet i tjue... tretti… kanskje femti år og samtidig så er det sånn at hvis 
man skal satse på selvkjørende… hvert fall i byer da, så repliserer du problemet på mange måter, 

så både når det gjelder antall turer og antall liksom.. tomme turer man kjører. Også er det plass 

som er det aller største problemet, men… det man veldig ofte glemmer da, det er at all… all læring 

vi har om elsykkel og hvordan man ser at den.. den finnes allerede. Den er skalerbar kjempekjapt. 

Den blir stadig billigere. Den blir stadig bedre og… det er på en måte billig å bruke. Altså det er 

så utrolig mange ting som gjør at den har et kjempepotensiale innenfor liksom massemobilitet, 

sånn at jeg har veldig troen på det personlig.. og mener at vi har tall til å underbygge det. Men 

samtidig så ser vi at det er masse kulturelle og… masse barrierer fordi folk ser på den som en 

sykkel og ikke som noe som erstatter en bil og… man har ikke noe begrep om det og det vet jeg 

egentlig fra masse innsikt vi har godt og egne opplevelser at… du skjønner ikke hva den gjør for 
tilværelsen din før du har prøvd det i hverdagen, så det er sånn… det er en prosess som tar tid. Så 

det synes jeg det hadde vært interessant å se på. Også er det litt den diskusjonen med… delt versus 

eid mikromobilitet, som jeg synes er kjempeinteressant og i hvilken grad delt mikromobilitet kan 

være noe særlig annet et supplement og et liksom.. et supplement til kollektiv og et supplement 

til andre ting. Eller om det blir noe som… på en måte er et eget transportsystem eller.. Så det er 

så utrolig masse… men det er sykkel som.. altså elsykkel som jeg har liksom har aller mest tro på 

egentlig… men hvordan det hører hjemme i på en måte Ruters økosystem og liksom… eller om 

det kommer noe overordnede over Ruter som på en måte klarer å se de sammenhengene, det vet 

jeg ikke.  
 

32:50 Litt sånn på tampen her da, men hvilke utfordringer ser du med å involvere brukere eller da 

innbyggere? 

- Ingen. Jo, jeg ser.. den eneste utfordringer er at jeg ser at man spør.. jo… Forresten det er flere 

utfordringer. At man bruker medvirkning som en sånn: “Nå har vi gjort medvirkning. Ferdig med 

det. Ned i skuffen. Nå kan vi fagfolket gjøre jobben vår”, og ikke basere seg på brukerbehovene. 
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Det er det ene og det andre er at man gjør brukermedvirkning også… handler det mye mer om i 

hvilken grad man spør folk hva de vil ha. Om man på en måte utfører bestillinger… altså bruker 

det de sier at de vil ha som en bestilling på hva man skal lage. For at det er ikke bærekraftig. Og 

det tredje er jo at det er en risiko for å liksom… ”medvirkningsfatigue”. At folk blir liksom… på 

Tøyen for eksempel. Spesielt medvirkning er noe som veldig ofte brukes til sånn… 

sosioøkonomisk utfordret området og hvis man da liksom er med på fjerde runden med 
medvirkning uten at det.. du opplever at det skjer en “dritt”, da tror jeg at det kan føre til nytt 

sånn.. forakt og… eller avmakt da. Det er en risiko. Så det må… Det å involvere… altså det å 

virkelig involvere brukere og borger eller gjøre medvirkning på en måte som danner grunnlaget 

for hva man skal få til med innovasjonen, det ser jeg ingen… altså det må man gjøre.  

34:26 Hvordan la si involvering av brukere, hvordan påvirker det selve prosessen eller dynamikken 

i en sånn multi-interessant prosjekt? Har du noe å si føler du? Kan du si om det skaper noen 

utfordringer eller fordeler? 

- Nei, det må alltid avveies på en måte. For at du har forretningskravene på den ene siden, som 

handler om hvilke tjenesteleverandører du har med inn. Det handler om stakeholdere og det 

handler om bestillingen fra det offentlige her. Også på den andre siden, så har du brukerbehovene 
og det er litt sånn at… Hvis du ikke på en måte finner en løsning som ligger i skjæringspunktene 

på de to, så bommer du uansett. Så i det ene tilfellet, så svarer du ikke ut bestillingen din og i det 

andre tilfelle så er ingen som bryr seg om å bruke det… og da er du like langt. Så det tenker jeg 

ikke egentlig på som noe problem.  

 

35:20 Også nevnte du egentlig på starten her da, men hva er det du legger i begrepet 

innbyggerinvolvering? 

- Nei, altså… jeg ser jo på det som… eller innbyggerinvolvering for meg handler jo om å legge 

brukerbehov til… altså hvis man skal løse noe… legge brukerbehov til grunnlag for den 
løsningen… og dermed så må man jo gjøre det innsiktsarbeidet som trengs for å finne ut hva disse 

brukerne… hvilke oppgaver de egentlig trenger å løse og hva som er viktigst. Også… bygge på 

det i konseptarbeid og i utprøving og i løsning.  

 

35:57 Litt sånn drømmescenario. Hvordan ser du dette prosjektet er innledet, hvis du kunne ha 

gjort det på nytt?  

- Jeg ville nok… prøvd å få til litt tydeligere forankring ett eller to nivåer lenger opp enn det vi 

hadde også… gjort litt større… litt altså… det blir vanskelig å si for jeg kom jo inn i prosjektet at 

det hadde kjørt noen måneder, så jeg gjorde på en måte det jeg kunne innenfor de forutsetningene 

vi hadde, men… Nei, vi må… burde ha forankret det enda høyere opp tidligere og vært enda 
tydeligere på hvilke mål… at de forpliktet seg til å jobbe for å nå de målene som teamet etterhvert 

har satt seg. Som er kvantifiserbare og liksom høyst rene KPI’er for prosjektet egentlig… men 

samtidig så tror jeg at grunnen til at det ikke ble gjort var… eller vi fiKKbeskjed om at det ikke 

var vits i, er fordi at ting er så utrolig omskiftelige i en sånn stor organisasjon og at det kommer 

på en måte… Det man vedtok der og da ville antageligvis ikke være gyldighet i seks måneder 

uansett fordi at det er… ting som skjer hele tiden.  

 

37:18 Hvordan er det forankret oppi det høyere system nå da? 

- Det er fortsatt forankret gjennom den… altså. Dette pilotprosjektet og… er egentlig tenkt som tre 
forskjellige piloter eller egentlig fire med en bedriftspilot… som ble første gang beskrevet i noe 

som het STIN-søknaden, som er sånn Smartere Transport i Norge, som er en søknad til 

Samferdselsdepartementet… hvor man detaljerte ut dette hva pilot 1 i denne sammenhengen 

også… og i den piloten så var det også flere piloter. Det var også en på selvkjørende og da ble 

den søknaden… den ble ikke innvilget. Det eneste er at man fiKKen del millioner til selvkjørende 

prosjekter, men så mente Oslo kommune at det var så viktig alt det vi gjorde, at Ruter fiKKmidler 
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til å gjennomføre pilotprosjektet fra kommunebudsjettet. Jeg husker ikke akkurat om det var Oslo 

og Akershus da… også. Så da var det på en måte en bestilling fra… da ble det gjort om fra å være 

en bestilling eller… fra liksom nasjonale penger til å være regionale penger også har vi… kjørt nå 

pilot eller nå har vi på en måte gjort klar…og er klare for å kjøre ut pilot 1… også vet vi ikke nå 

fordi at nå har det jo gått en del tid, så nå vet vi ikke i hvilken grad kommunen og 

fylkeskommunene er positive til å gjennomføre pilot 2. Så det må vi… det vet vi først om et halv 
år.  

 

38:53 Er det noe dere har dialog om eller får dere bare på en måte det servert som en nyhet på en 

måte? 

- Nei… det er nok… Jeg tipper at vi får det servert som en nyhet og i løpet av en måneds tid, men 

det er Marius som på en måte Marius som leder den nye kundetjenesteavdelingen, som har den 

på en måte… budsjett-dialogen med sin sjef, som er en direktør… en underdirektør. Også har hun 

på en måte… tipper jeg at hun er liksom med i forhandlinger om potten til… fra Oslo kommune 

også har jo… På grunn av sparkesykler og på grunn av en del forutsetninger, så har jo 

billettinntektene til Ruter gått ned og da er det mindre pengeseKKå slåss om. Så…  
 

39:45 Sånn avslutningsvis, så lurte jeg bare på om du har noen tanker eller noe du vil meddele om 

noe du mener vi har glemt om innbyggerinvolvering og dens viktighet i prosjektet? 

- Altså jeg tenker på... i alle fasetter av innovasjonsarbeid så… altså det vi driver med kan jo kalles 

for designdrevet innovasjon og for meg… som jeg definerer design, så er jo det oppgaveløsning 

basert på brukerbehov. Sånn at… det å. Jeg ser gjerne den formen for innovasjonsarbeid og den 

formen for forankring i på en måte stakeholdere og brukerbehov, forretningskrav, 

myndighetskrav, krav til trippel bunnlinje for eksempel… utført i mye tydelige grad i andre fagfelt 

også. Også.. og da egentlig spesielt i byutvikling og arkitektur og hele den der… Jeg skjønner for 
eksempel ikke helt det der i arkitektur eller i byutvikling, hvordan man skal klare å tenke på… 

slutte å tenke på areal som en ting og transport som en ting. Som to separate faktorer som 

planlegges i hver sin ende. Hvis man skal klare å føre det sammen, så tenker jeg at en sånn type 

prosessarbeid og en sånn type metode…, uansett om du kaller det for hypotetisk deduktiv metode 

liksom, så tror jeg at det gir et større eller en bedre forutsetning til å klare å lykkes med å samle 

de og da er jo på en måte brukebehovene helt essensielle. Det handler om areal og geometri, men 

også om hvordan på en måte radiusen til de forskjellige transportmidlene løser for eksempel hvor 

høyt man bygger eller hvor tett man bygger eller..  Og der også… synes jeg at sykkel… sykkel 

gjør at man kan bygge så tett som folk vil bo, men samtidig ha god nok mobilitet til å gi lave 

snittreisetider.. og det er det egentlig.. og sykkel i kombinasjon med tog gjør det over en veldig 
stor regio.. eller og i kombinasjon med kollektiv på en god måte klarer å få til det over en veldig 

stor region og det synes jeg er sånn… Der mener jeg det er et enormt potensielle i alle fall hvis 

man skal… hvis vi på en måte skal bevege oss mot “Post-car Society”, som jeg håper at vi kan 

gjøre på et tidspunkt.  

 

42:15 La oss si samarbeid med STOR: merker du med at det er noen fordeler med å ha de på laget 

basert på la si regulatoriske faktorer? 

- Jeg føler at det det… jeg vet ikke om det helt om det her bør… jeg føler at de… jeg har inntrykket 

av de som jobber med de i forskjellige initiativene i STOR ikke kommer til beslutningstakerne… 
hvert fall i Statens Vegvesen og de driver egentlig bare å surrer litt på si for prøve å få å finne på 

noe smart teknologisk når det egentlig er strukturelle problemer som ligger til grunn. Det er min 

liksom bekymring og det som har vært litt sånn frustrerende med å se STOR-prosjektet. 

Kommunene så vet jeg ikke helt hvordan… altså jeg tror hvert fall som jeg har inntrykket av 

Mobilitetsdivisjonen i kommunen nå… de jobber kjempehard med å levere på en bestilling som 

er hundre og et eller annet annet kilometer med sykkelinfrastruktur, så de har liksom ikke tid til 
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noe annet. Det er bare sånn: *ding, ding, ding*. Måke det ut… som jo er bra, men… jeg vet også 

for organisasjonsarbeid at Plan- og bygningsetaten er det ganske mange i planseksjonen som der 

som sitter igjen med en sånn trafikal tankegangen som er sånn der: “Du kan jo ikke gjøre det 

vanskeligere å kjøre bil”, som på en måte det bør… som jeg kunne ønske var litt mer progressive 

da og som kanskje ikke gjør at det lettere… så lett som det kunne ha gjort, men det må man 

kanskje regne med i byråkrati liksom. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke… jeg har inntryKKav at noen av 
de som… Jeg vet om i alle fall en som var inne i STOR-prosjektet som tjenestedesigner som sa at 

det… som ikke er det lenger nå. Hun sa at det var veldig vanskelig å få tak i de som faktisk tar 

avgjørelsene på ting og få de i tale. Og på en måte det var litt sånn: “kast noe teknologi på dette 

strukturelle problemet”-tilnærming og da har du et veldig begrenset handlingsrom hvis du ikke 

kan ta tak i noen litt mer… liksom dyptgripende og komplekse ting. Så blir det litt sånn… du 

“skummer” bare liksom. Men det føler jeg at Ruter er ganske… jeg føler at Ruter er ganske 

progressive og har en del folk som på en måte virkelig har lyst til å dra på da.. sånn da… og det 

har vært veldig gøy å være med på.  

 

45:00 Jeg er overrasket over hvor mye er gjort, jeg. 

- Jeg tror de føler at de må, fordi det er jo så mange som har lyst til å... 

 

45:05 Men tror du motivasjon kommer av at de kan bli tatt igjen i konkurransen eller tror du 

motivasjonen for at de føler at det for alles beste? 

- Jeg tror… det er… jeg tror at Ruter har en veldig sånn tro på at det er for alles beste og når da i 

tillegg eierskap til egne data og godt personvern blir en stadig viktigere ting, så tror jeg at Ruter 

mener det er det smarteste stedet du kan på en måte… overlate geolokasjonsdata til. At det er 

tryggere.. og på en måte… verdien av offentlige eierskap øker jo mer sensitiv de tingene… Og jo 

mer bevisst befolkningen blir på verdien av data og verdien av dine persondata, så tenker jeg at 
det er liksom… så det er mange. Også er det et eller annet at hvis man skal ha… på en måte. Uber 

har ikke et samfunnsoppdrag liksom. De vil bare substituerer prisene til taxinæringen borte, slik 

at de kan kjøre opp prisene selv og hvis for eksempel dette… hvis vår plattform hadde vært en ren 

kommersiell app, så hadde vi selvfølgelig… og vi hadde hatt best margin for eksempel på taxi, så 

hadde ikke vi ønsket at folk gikk.. for det tjener jo ikke vi noen penger på. Da hadde vi også på 

en måte prøvd å promotere taxi i tjenesten, men det er liksom… for oss skal det være femte valget 

liksom. Det skal være det du må… det du tar når du ikke har et annet alternativ. Så det er en del 

sånne ting å liksom… en del ting du kan gjøre med modellering av priser og sånne ting som… 

hvor du enten kan på en måte har trippel bunnlinje-perspektiv: skal være samfunnsnyttig og det 

skal være miljøvennlig og det skal gi inntekt.. eller at det skal på en måte gå rundt. Eller så kan 
du ha sånn: “vi skal tjene alle penger i verden på sikt”. Og ikke sant… gigantene har blitt så store 

at de kan tape penger i mange år på noe, så lenge de ser at det er en oppside langt borte. Så 

modellen handler på en måte å skvise andre… først skvise andre veKKog så skvise 

underleverandører. Sånn at… Og det er på en måte fra en sånt… litt sånn sosialdemokratisk 

perspektiv, så tenker jeg at det… re-aktualiserer statlig eierskap på en måte da… og også… eller 

offentlig eierskap… eller også når man da kan motstride det argumentet med at offentlig eierskap 

er så tungrodd og vanskelig på en måte… og har lav innovasjonskraft, så… da er det på en måte 

ingenting som tilsier at det ikke er det naturlige stedet å… Kollektiv transport og liksom 

massetransport for en million mennesker  skal ikke være lukrativt. Du skal ikke på en måte… det 
er et samfunnsgode. Det er et felleskapsgode og da tenker jeg at det er naturlig… at det er offentlig 

eid.  

 

48:06 Men føler du at det noe interessekonflikt når du da samarbeider med kommersielle aktører? 

- Mjee, nei.. ja.. Så.. man har kontroll på det samarbeidet da. Og per i dag, så er det sånn: “Ja.. du”. 

Nå er det “pay as you go” og du betaler for bruken sin selv og vi tilgjengeliggjør bare tjenesten i 
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vår app, men på sikt så er jo tanken at kanskje vi skal kunne.. på en måte… modellere.. i en utopisk 

eller litt sånn frem i tid da, så kan man se for seg at ok: “Nå er linje 32 stengt, men da kan vi sette 

ned prisen på TIER, sånn at folk kan…”. Fordi kostanden for de fem siste personene som gjør 

buss stappfull… hvis de fem personene kan rutes over på noe annet, så er det en utrolig lønnsom 

ting… da er det veldig nytt for Ruter, for da slipper man å sette inn en buss til eller øke 

hyppigheten… så det er på en måte sånne knekkpunker hele tiden da. Så hvis man har eierskap til 
det, så kan man på en måte… ikke manipulere, men du kan på en måte justere på de faktorene for 

å tilby en best mulig tjeneste for alle. Ikke nødvendigvis for å tjene penger, selv om betalingsviljen 

er jo det. Det vet man jo fra andre ting… og da blir det bedre for de som må ta bussen at de kan 

ta bussen uten at den er så dyr. 

 

49:25 Hvis prosjektet kun var etablert av Ruter. Tror du det hadde vært like suksessfullt.. nå vet 

du for så vidt ikke utfallet da, men hvordan tror det hadde vært da? Hvis de kun hadde kjørt “solo” 

og ikke inkludert så mange “stakeholders”?  

- Altså det er jo på en måte Ruter som eier det og har det... men… og stakeholderne er jo.. altså da 

måtte man jo ha… på en måte gått… hatt en veldig mye større rigg og på en måte satset på 
hardware på liksom helt ned i sykler og biler og… transport-ting. Og det… det tror jeg ikke er 

noe… det kunne man jo sikkert ha gjort, men da går det ikke an å pilotere det på samme måte, for 

du må kunne ha et visst volum for å kunne teste det ut på så så mange. Da kunne man kanskje 

kanskje hatt en bitteliten geografisk ”cluster” som ett borettslag eller et eller annet sånt. Sånn som 

Kolumbus i Stavanger. De har gjort det med bysyklene. De drifter og eier bysykkelsystem og da 

er da en forlengelse av billetten din, så det er alltid inkludert i billetten… men da kommer det på 

en måte en kjempestor rigg i tillegg. Og det kan godt hende at det er riktig… på en måte at for 

eksempel Ruter burde ha eid Oslo Bysykkel eller at det liksom burde ha vært en organisasjon, 

men det… man får jo ikke testet ut det i fullskala. Du får testet det i en bitteliten petriskål, men 
ikke testet det ut liksom fragmentert i et samfunn uten å ha en tjeneste som har god nok dekning. 

 

50:57 Hva med STOR da? Hvilken verdi føler du på en måte du har tapt hvis du ikke hadde vært 

involvert? 

- Vi? Eller de?  

 

51:00 Både og da for så vidt  

- Det er tilgang til nettverket og tilgang til de folkene som er relevant der. Jeg tenker kanskje at vi 

har nok… vi har nok levert ganske mye til STOR… jeg vet ikke, jeg. Jeg er ikke sånn… jeg tenker 

at de kunne ha.. enten så har de veldig vanskelige premisser å jobbe innenfor… eller så kunne de 
ha fått til mer ut ifra det de er satt til, men… det er bare min inntryKKaltså. Jeg var på intervju 

med dem på starten, når de skulle sette i gang og da husker jeg at jeg fiKKen litt sånn “tom” 

følelse… på en måte. At det virket litt sånn trådt, så… og det er litt sånn… det er litt sånn 

teknologioptimisme. At bare vi kan lage et eller annet digitalt så hjelper det sikkert og er det ikke 

problemet noe det går an å… ja. Du må liksom gå så utrolig mange omveier for å få til noe som 

er interessant digitalt da. 
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Ruter (2) 

Deltakelse i forskningsprosjekt: innbyggerinvolvering i Urban Living Labs 

 

Hensikt 

Få innsikt i hvordan Urban Living Labs-prosjekter, gjennom ulike former av innbyggerinvolvering, kan 
være med på å skape mobilitetsløsninger knyttet til urbanisering, befolkningsvekst og klimautfordringer. 

Oppgaven vil med undersøke hvordan ulike aktører ser på innbyggerinvolvering samt hvordan dette 

påvirker samspillet, gruppedynamikken og derav prosjektets mulighet til å fasilitere brukervennlig 

innovasjon. Dette er med andre ord en mulighet til å få dypere innsikt i hva faktisk innbyggerinvolvering 

er og hvilken effekt forståelsen av dette kan ha på prosjektene når det kommer til å finne brukervennlige 

løsninger.    

 

 

00:10 Kan jo fortelle litt mer om stillingen din? 

- Jeg er lead på RuterPilot, også er jeg en senior, digital analytiker. Jeg har jobbet med masse ulike 
prosjekter tidligere, men har en utdanning fra informatiKKog medievitenskap. Så jeg har en 

ganske bred bakgrunn egentlig. Men nå har jeg jobbet med apper tidligere. Jobbet med store 

kunder som Choice og Norsk Tipping og.. Jeg har en ganske bred bakgrunn på ulike type kunder. 

Har jobbet nå i Ruter med masse ulike prosjekter. Jeg har jobbet med et stort kundeservice 

prosjekt. Jeg har jobbet med et billettprosjekt. Jeg har jobbet på RuterPilot på et halvannet år. Jeg 

har jobbet på et separat spor som handler om Ruters nye tjenester som skal kommersialiseres, som 

ikke nødvendigvis er på pilotnivå. Jeg jobber også med et produkt- og distribusjonsprosjekt, for å 

se hva er fremtidens billettløsninger og distribusjonskanaler. Så jeg har en ganske bred 

prosjektbakgrunn i Ruter da.  
 

01:45 Hvor lenge har du jobbet med dette prosjektet her?  

- Vi startet august i fjor, så halvannet år.  

 

02:00 Kan du fortelle litt mer hva din rolle er i prosjektet? 

- Når jeg begynt så var jeg analytiker og analyse her betyr jo egentlig alt av “kval” og “kvant”. Vi.. 

Hvis vi starter ved “kvalen” da. Vi har gjort en kulturell probe, hvor vi på en måte følger brukeren 

en uke, samler, de sender oss informasjon om reisehverdagen sin, bilder, filmer… Kommentarer. 

Hvilke barrierer? Hvor er det vi møter motstand? Hva er det som er “tipp-topp-hipp-hurra” 

underveis? Ting som de gleder seg over reisene sine. Og da har vi på en måte gått ned i all type 
mobilitet. Hvis du.. hva bruker du. Du sier at du tar med deg en sparkesykkel som ikke er elektrisk; 

hva bruker den til og når er det du bruker den? Hva er det den funker til og hva er det den ikke 

funker til? det kan være at de sykler hver dag eller at de bruker kollektivt sammen med andre ting 

og hvordan de bruker bilen sin. Alt mulig av.. Og om de bruker bildeling. Så vi hadde segmentert 

litt i tre ulike grupper som skulle på en måte gjenspeile det vi gjør i denne piloten. Og for på en 

måte skjønne bilbruk og transportbehov bak brukere. Også gjør vi intervjuer på gata, vi har 

brukertesting, vi bruker intervjuer, vi samler inn data fra andre prosjekter og andre piloter. 

 

På “kvant-siden” så gjør vi store spørreundersøkelser, både som vi skriver… Bygger selv, eller 

som vi bruker de store markedsanalyseselskapene til da å samle inn. Vi “tracker” appene, så vi på 
en måte ser på bruksdata. Vi har jo også data fra ”backend som vi på en måte analyserer, så alt 

som skjer av billettkjøp og alle ting som transaksjoner og andre ting som skjer i appen. GPS-

lokasjon når vi på en måte har.. Har gått gjennom hele det GDPR-løpet om samtykker og sånn, 

og det er jo et kjempestort fagfelt da. Det er jo en av de grunnene til at vi på en måte har vært litt 

utsatt nå, er jo at vi har veldig strenge krav i Ruter i hva personvern skal være. I tillegg så har man 
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samlet veldig lite data om brukerne tidlige. Så det betyr at man har ikke gått opp det løpet og hva 

det skal til i en app som på en måte skal være personlig, som skal gi deg personlige anbefalinger 

og kanskje si noe om at bussen din ikke kommer… Hvor du på en måte har kundeservice i appen, 

hvor vi gir deg personlige meldinger. Vi har jo en sånn… Du får poeng for å gå i rushtiden. Og 

da vil det jo være litt sånn: “Hei Vegard! Supert! Du har nå gått så så langt og får noen poeng du 

kan bruke på billettene dine.” 
 

05:12 Okei, så du kan bruke poengene til å kjøpe billetter? 

- Ja, fordi i Ruter så er det også viktig at liksom få folk over på aktiv transport. Så sykkel og gange. 

Vi driver å jobber med hvordan kan vi insentivere kundene til Ruter for å velge aktiv transport 

som et alternativ til kollektivtransport. Også er det jo litt sånn at i “hubbene”, knutepunktene i 

rushtiden, så er det mye trykk. Det er ganske Eksempler på slike knutepunkter er Brugata, 

Jernbanetorget, Stortorget. Det er veldig, veldig mange mennesker som skal gjennom… Og det er 

ofte at trikkene står i kø. Bussene står i kø i alle veier. Og om vi da klarer å i tillegg til å få folk 

til å holde seg friske og raske og bevege seg mer. Vi vi også klarer å ta ned trykket i de 

knutepunktene på de tidspunktene som det er mest press, så er det bra ovenfor flyt og annet 
trafikk… Men også sånn økonomisk for Ruter sin del. For det koster ekstra å sette på mer 

kapasitet.  

 

Så det er også noe vi jobber med. Men det er vel egentlig rollen min som analytiker. Også nå har 

jeg tatt over eller… Jeg har ikke tatt over. Jeg har nå holdt på en stund som Lead. Det betyr at jeg 

egentlig er ansvarlig for de tingene som vi holder på med og de ressursene som jobber på 

RuterPilot. Er med på å ta de avgjørelsene på hvilke vei vi skal gå. Hvilke tjenester vi skal ta inn. 

Hvor mye vi skal jobbe med utviklingen av for eksempel brukersnittet basert på kanskje 

“feedbacken” vi får av brukerne. Hva er det som er viktig å ta tak og i hva er det som ikke er så 
viktig? Det handler hele tiden om prioritering da. Sånn som nå har vi noen… Sånn som når vi 

starter opp nå, så har vi noen hypoteser om hva som kommer til å feile. En av de tingen kan for 

eksempel være at når du skal bestille en taxi i appen nå… Jeg kan egentlig bare vise deg, for det 

er litt lettere. Så si at jeg skal herfra og hjem (viser på telefon ulike fra og til adresser), så vil jeg 

få opp alternativer for å komme meg hjem. Her kan jeg velge taxi og da kan jeg bestille den taxien 

og da kommer den taxien til der jeg er nå siden jeg har satt “fra min posisjon” og til dit jeg skal. 

Når jeg bestiller den taxiene nå, så kommer den utenfor her også vet den nøyaktig hvor jeg skal 

også blir det betalt i appen, slik at jeg slipper å gjøre noe mer. Den bare kjører meg hjem også går 

jeg ut av taxien også er alt fint. Men det er jo veldig ofte at du ikke nødvendigvis vet akkurat hvor 

du skal når du setter deg inn i en taxi. Så… En av hypotesene våre er jo det at vi trenger 
innganger… Andre innganger til de ulike mobilitetstjenestene enn det vi har i dag. Det er en ting 

som vi tenker… Det er en hypotese vi har om at vi kan reservere en bilkollektivbil, men vi kan 

for eksempel ikke bare bestille en taxi hit. Det vi gjør nå er at vi gjør ikke det nå. Vi venter også 

tar vi og ser hvilke tilbakemelding vi får fra brukerne. For da har vi 250 brukere og da kan det 

hende at de kanskje finner noe helt annet som er mye viktigere for oss å prioritere enn akkurat 

det. Så da venter vi til vi får noen tilbakemeldinger også ser vi: “Okei. Kanskje er det ikke det vi 

skal prioritere. Kanskje er det noe annet vi skal prioritere i stedet?”. Så det handler jo om akkurat 

det som handler om brukerinvolvering og samarbeid med Ruter sine kunder: “Hvordan kan vi 

bruke de og deres kunnskap om liksom Ruter sitt tilbud og tilbudet rundt, til å gi oss gode 
tilbakemeldinger på hva vi burde jobbe med å utvikle? Hvordan skal disse tjeneste være? Hvordan 

skal vi utvikle disse tjeneste for at de skal bli best mulig for brukerne?”. Så hele tiden ha det 

brukerperspektivet i hodet.  

 

09:26 Men er det kun Kombinert Mobilitet du jobber med nå eller er det andre piloter også? 
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- Nei, nå jobber jeg kun med denne piloten… Men jeg jobber også med et annet prosjekt som 

handler mer billettering.  

 

09:40 Kan du bare… Det er litt mer av praktiske grunner egentlig, bare si litt mer om hvordan 

involvering av brukerne hadde dere i ulike stadier? Kan du forteller litt mer om tidsforløpet? 

- Det tidsforløpet går egentlig ganske langt tilbake i tid. Man startet med å jobbe med… Dette var 
altså før min tid i Ruter, så begynte man å jobbe med Google Sprints, for å på en måte avdekke 

kundebehovene på ulike områder. Så man egentlig gått igjennom mesteparten av vår… De 

behovene som kundene har til Ruter generelt sett. Om det er liksom er kundeservice eller om det 

er billetter og produktene. Om det er de digitale tjenestene. Om det er hva Ruter skal være for de 

i fremtiden Gjennom google sprints har man dekket mange ulike typer temaer og 

problemstillinger. For å kunne styrke kvaliteten på innsikten har man invitert inn «eksperter» i 

Ruter fra ulike avdelinger og fagområder inn i workshops. På den måten har man på en måte 

avdekket både behov, problemer og andre ting… Også har man på en måte… Ut i fra disse 

“Google Sprints-ene”, så vet man at dette er kundebehov som vi trenger å løse når vi produserer 

eller Utvikler fremtidens digitale Ruter-tjenester Så hadde man da gjennom det, hadde man sagt 
at: “Okei. Vi vet det at billett og reise bør være i en app. Vi vet at vi mest sannsynlig trenger 

kundeservice som er tilgjengelig i appen. La oss teste chat. Vi så litt på… Vi vet at vi har lyst til 

å teste ut insentivering i appene. Vi vet at det skal være en innlogget tjeneste. En personlig tjeneste 

hvor vi på en måte kan gi kundene informasjon om deres egne reiser på hvordan de på en måte 

kan… Hvis det er avvik på de linjene de bruker og så videre”. Så det er noen av de store tingene 

som på en måte ble avdekket at: “Ok. Greit. Ruter er et stort selskap med tunge systemer. Hvordan 

kan vi bygge en app, vi har kalt det for “striKKog binders”, fordi vi har på en måte ikke brukt 

Ruter sine “backend” systemer, og vi har på en måte… brukt litt sånne alternative 

tredjepartstjenester for å på en måte klare å bygge en app kjapt, som kan testes på et gitt antall 
brukere for å på en måte validere at disse funksjonalitetene… Denne type tjeneste… Hvordan det 

vil funke”. Da bygde vi RuterPilot. Og det var egentlig ikke meningen at det skulle være en MaaS-

tjeneste når den kom første gangen. Så så man at dette ga mange og gode svar. VI fiKKmasse bra 

tilbakemelding fra pilotbrukerne. Også visste man at man skulle bygge og teste en MaaS-tjeneste, 

og så det at RuterPilot kan egne seg til å gjøre det. Og så kan du jo alltid si det sånn i ettertid at… 

Med tanke på sikkerhet. Med tanke på GDPR og sånt, så har vi måtte gjøre veldig mange 

endringer. Vi har gått gjennom alle liksom tredjepartsleverandørene som vi har brukt og 

databehandleravtalene deres. Så har vi sett det at: “Dette systemet som du bruker til å lagre data… 

Det funker ikke. Det er ikke “GDPR-compliant”. Vi må velge noe annet. Hva kan vi velge? Ok. 

Ruter bruker dette. Ok. Da er det kanskje det vi må bruke”. Her er det en tjeneste som kanskje 
Ruter ikke har noe alternativ… Gå gjennom alternativer til det vi har brukt fordi de ikke er 

“GDPR-compliant”. Gå gjennom alle Avtalene (databehandleravtaler/tredjepartsavtaler) med 

jurister. Finne ut at: “Ok. Nei, dette funker ikke. Vi må velge noe annet”. Har gått gjennom kanskje 

to-tre før vi på en måte har funnet noe som er akseptabelt. Så det tok jo lang, lang tid å på en måte 

få stablet på plass og bygd om tjenesten på nytt, for å på en måte være “GDPR-compliant” i et 

sånt Ruter-perspektiv også gå ut for å bli enda flere brukere. Også har vi så puttet disse MaaS-

tjeneste inn i det her. Og det betyr jo at man må gjøre alle dette partneravtalene… Og der er også 

Claes og hans avdeling… De har jo på en måte eid dette MaaS-prosjektet fra starten av… Som 

også kommer fra… Ruter sin involvering i MaaS ble startet tilbake i 2017 da de bidro til STIN-
søknaden. (Smartere transport i Norge) Dette har senere blitt til RuterPilot. Og den har vi egentlig 

nå vært klar en stund også har vi vært igjennom det som skal til av GDPR og personvern. Det er 

jo alt fra tredjepartsavtaler, personvernavtaler og disse tingene. Og sikkerhetstest og fått en stabil 

app som vi kan teste. Så starter vi med det nå. Så det er nå vi kan gå ut til brukere. Det er nå vi på 

en måte kan teste funksjonaliteten… Ja.  
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16:06 Men i forhold til det GDPR og tredjeparter. Var det slik at de måtte gjøre noen endringer 

med sine vilkår eller hvordan fiKKdere på en måte samkjørt det der? 

- Ja, hvis de var villig til det. Så kan man si det sånn at det har vel vært sånn at… Vi har gått 

gjennom standardavtalene deres. Sett på hvor serverne står fysisk... Og personvernombudet i 

Ruter har en sånn sjekkliste som man går igjennom. Ruter har alltid vært opptatt av personvern. 

De har gjennom mange år hatt tett kontakt med Datatilsynet og i så måte har det vært viktig å 
være trygg på at avtalene og datainnsamlingen Ruter gjør er i tråd med lovverket og 

forventningene til oss som transporttilbyder. Reisedata er personopplysninger som sier mye om 

kundenes adferd og kan potensielt avdekke sensitive data som legebesøk, bostedsadresse, 

kriminell adferd eller annet. Det er ingen som gjør det samme reisen som du gjør hver dag.Det er 

ingen som gjør det samme reisen som jeg gjør hver dag. Hjemmefra der jeg bor til barnehagen, til 

skolen og så til jobben. Den runden der er jo på en måte egentlig en indikator i seg selv og da er 

det gått inn i sånne løsninger som ikke tenker eksakt posisjon, men tenker byen som en “grid”... 

Også så si at denne personen oppholder seg i denne “gridden” som er så så stor og den størrelsen 

definerer da hva som på en måte skal… Gitt et område med mange hus og mange mennesker, så 

kan “griddene” være mindre, mens når du kommer ut i kanten av byen hvor du på en måte… Så 
må “griddene” bli større for å på en måte ikke identifisere nøyaktig hvilket hus du er i. Så det har 

vært veldig mange komplekse ting som vi måtte løse sånn GDPR-messig for å på en måte være 

innenfor den.  

 

18:04 Men av de partene som er da i den appen. Er det typ parter som måtte ha vært ”compliant” 

med det Ruter, har det vært en avgjørende faktor for å finne ut hvilke aktører Ruter skal 

samarbeide eller ikke samarbeide med? 

- Altså det er to ting som er liksom er partnere her da. Det ene som det er viktig å skille på. Det ene 

er jo partnere som vi jobber med daglig, som er Oslo Taxi og bilkollektivet, Oslo Bysykkel. Disse 
partnerne har… Er det jo litt annerledes med. Vi har en databehandleravtale. Hvis de behandler 

dataene vi samler inn og de har jo sin egen… De har jo på en måte ansvar for sine egne data som 

de samler inn. Så det bli jo på en måte avtaler som vi skriver oss imellom og det har aldri vært 

noe problem. Det løser seg alltid. Når det kommer til de systemene vi bygger appen vår opp på, 

som det er med sånn… Web Services. Om det er en chat-tjeneste. Om det er en sånn… Vi brukte 

Intercom og er nå på en tjeneste som heter Rocket.Chat, som egentlig ikke er noe vi ser så “happy” 

med, men som bare virker godt nok. Intercom hadde en mye bedre tjeneste, men den fiKKvi ikke 

lov til å bruke… Det handler littegrann om våre muligheter til å slette data. Sånn at du sier at: “Vi 

bruker Intercom for å chatte med kundene våre. Jeg tror nok egentlig at Intercom på sikt kommer 

til å… Kommer til å være mulig å bruke igjen, men sånn som det er i dag ikke. Det handler litt 
om at når kundene skriver til oss, så kan vi godt si til de: “Ikke skriv personopplysninger når dere 

chatter med oss… For dette er data som lagres”, men vi har jo ikke noe kontroll på hva de skriver. 

I ulike situasjoner så kan det være et krav til oss å slette de dataene. Hvis de ligger på en server 

hos en tredjepartsleverandør og vi ikke har god nok kontroll på deres sletterutiner, så kan ikke vi 

bruke de. Og det kan jo gjelde skytjenester. Det kan gjelde sånne type tjenester som Intercom eller 

andre chattetjenester. Det kan være mange andre tjenester. Så vi har jo tjenester for på en måte… 

Når du logger inn, så vil du… Vil ikke Ruter at vi skal ha brukernavn og passord, så da kan du få 

tilsendt en kode. Det er jo på en måte en tredjepartsleverandør som sender den koden som kunden 

da logger inn med. Det er en type tjeneste. Så har du sånn som Amazon, som på en måte lagrer 
”backend” dataene. Vi har en haug av slike type tjenester som vi bruker, så de tingene må være 

på plass da.  

 

21:20 Kan du fortelle litt mer om hvordan prosjektet i dag er organisert? 

- Det er egentlig… Også rett fram.  Vi som jobber på RuterPilot i dag, vi jobber i Nye 

Kundetjenester. Så vi er et team som sitter i 9. Etasje hos Ruter, som sitter sammen med resten av 
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menneskene som jobber i Nye kundetjenester, en avd I Ruter som består av RuterNy (Ruter jobber 

med å utvikle nye digitale tjenester mot sluttbruker) Ruter.no (Ruters nettsted) RuterPilot (Maas) 

mitt prosjekt og DPI (digital passasjerinformasjon) som jobber med eksempelvis skjermer på 

kjøretøy. Totalt er det 30-40 personer i Nye kundetjenester. Litt varierende. 

 

23:15 Hvem vil du si på en måte er ansvarlig for å lede prosjektet fremover? 

- Det er mange ulike eiere i et prosjekt som dette. RuterPilot er en del av STOR - Smartere transport 

i Oslo-regionen (STOR) er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten i Oslo kommune, Statens 

vegvesen og Ruter. Sammen skal vi prøve ut nye innovative mobilitetstjenester og optimalisere 

eksisterende tjenester. I Ruter bor mobilitetsprosjektene i mobilitetsavdelingen som ledes av 

Endre Angelvik, men det er også andre avdelinger i Ruter som bidrar inn i RuterPilot som Nye 

kundetjenester og DPS (IT). I mobilitetsavdelingen har vi X som leder de ulike pilotene og meg 

som er en team-lead for RuterPilot-teamet. prioriteringer og presentasjoner… Og sammen med 

R1 Som er design lead, som på en måte… Vi prøver å ha et team som er mest mulig autonomt og 

som spiller hverandre gode. Alle har liksom… Vi jobber i et tverrfaglig team og alle har ganske 

bred kompetanse på ulike ting. Så vi har en designer, vi har en ”frontender”, vi har en ”backend”; 
vi har en analytiker, vi ha en “community manager”. Vi har mange som har spesifikke roller, men 

som er på en måte… Det er det med å drive en sånn pilot. Det er er veldig variert. Så det kan være 

alt fra å organisere sånne ting som vi gjøre her nede. At vi sitter og registrerer brukere og inviterer 

de inn. Bestiller kaffe og boller og gjør de tingene der. Også i neste dag, så kan det være at du 

jobber med fag. Da sitter vi… Nå har vi problemer med Bilkollektivet. VI vet at Bilkollektivet 

sine brukere de… Det er ikke bare sånn at når du bestiller en bil og leverer en bil. Veldig mange 

endrer det tidspunktet i løpet av… At de drar hjem mandag i stedet for søndag fra hytta. “VI 

trengte ikke den bilen i fem timer. Vi trengte den bare i tre”. Så vi trenger å finne en eller annen 

løsning til hvordan vi kan kansellere en bestilling eller endre en bestilling. Da blir det plutselig: 
“Okei, greit. Hvordan skal dette funke i appen? Hvor skal denne knappen ligge? Hva slags 

informasjon trenger vi? Hvordan… Hva er regelverket eller reglene som Bilkollektivet har satt 

for hva det vil si å endre en bestilling. Kommer det et endringsgebyr inn i der? Når der det 

endringsgebyret slår inn?”. Og der er det liksom tidsregler og alle disse tingene. Så da blir det 

liksom… Da er vi et team som sitter sammen og prøver å finne ut av hvordan vi skal løse dette. 

Og også hvordan… Når vi legger til denne tjenesten, hvordan skal vi samle inn disse dataene for 

å kunne si noe om brukeropplevelsen og hvordan bruken er av… Er det verdifullt? Er det på feil 

måte? Hvordan skal vi ellers gjøre det? Så vi går liksom hele tiden fra å være alt-mulig-menn til 

å jobbe helt spesifikt på fag hvor hver og en av oss liksom er fageksperter og i neste øyebliKKså 

sitter vi med konsept-jobbing, hvor vi sier sånn: “Ok. Nå skal vi incentiver folk til å ta med 
bærekraftige valg når de skal ta mobilitetsformer”. Da må vi begynte å tenke stort igjen og 

begynne å samle inn kunnskap om hva det vil si og sånn med bærekraftige reiser i Oslo: hva er 

tilbudet og hva er det som er alternativene? Kan man begynne liksom å se på… Vi hadde for 

eksempel en case ute i Bærum som vi jobbet med… Til for eksempel en helt spesifikt bedrift som 

DNV, Den Norske Veritas, som er liksom 1400 ansatte eller sånn, som sitter ute ved Onstad 

kunstsenter der ute. De har en svær parkeringsplass. Mange kjører til jobb. Og det skjønner man 

fordi bussen stopper ut på E18 også er det ganske langt inn til DNV. Hvordan kommer man seg 

den biten? Begynner liksom å tenke sånn: “Okei. Hvordan kan en fremtidig mobilitetshverdag se 

ut hvis vi skal prøve å få folk til å velge kollektivt og kanskje en annen form for mobilitet i tillegg? 
Går det an å sette bysykler på holdeplassen som man da kan tenke seg at man da kan reservere 

gjennom Ruter-appen sin, slik at jeg vet at det står en elektrisk sykkel, en vanlig sykkel, en 

elektrisk sparkesykkel klar og venter på meg som jeg kan ta den siste biten til jobb. Hvordan kan 

en sånn tjeneste ser ut? Hva er det som kreves av en sånn type tjeneste?”... Og begynne å tenke 

på den “last mile” problematikken. Så fra liksom å være fagpersoner som jobber helt sånn spesifikt 

med: “hvor skal denne knappen være? Hva slags informasjon skal det være? Hvordan skal vi 
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“tracke” denne dataen?”, så kan det være sånn å tenke på et helt konseptualisert perspektiv: “hva 

slags tjeneste er det som egner seg best her og hva skal vi basere den tjenesten på?”. Så det å jobbe 

i sånn pilot... Det er ekstremt variert. Men det er også veldig gøy. Man lærer veldig, veldig mye 

av å jobbe så tett med så mange fagområder.  

 

29:01 Kan du fortelle litt mer om hvilke aktører som har tatt en del av prosjektet, sett bort ifra 

STOR og Ruter.  

- Nå jobber vi også med TØI. Vi har på en måte skjønt det at når vi jobber med en sånn type app, 

så er det interessant å vite forandrer den appen adferd? Hvordan skal vi måle atferdsendring? TØI 

jobber jo hele tiden med sånne atferdsmålinger og spørreundersøkelser. Så vi fant ut av hvorfor 

skal vi prøve liksom å gjøre dette litt sånn “half-arse” på egenhånd, når vi på en måte har personer 

rundt oss som ønsker å jobbe med Ruter og som også ønsker å lære av slike type prosjekter. Så vi 

har på en måte møtt noen flotte folk i TØI som har lyst til å hjelpe oss med det, men det gjør da 

vi involverer de også sier de sånn at… De sier til oss at da trenger vi en kontrollgruppe og vi 

trenger en brukergruppe. Så da på en måte… Pilotbrukeren er jo på en måte… Da svarer de på en 

spørreundersøkelse. Også gjør vi også… Når vi rekrutterte, så fiKKvi jo også en hel haug som var 
interesserte, men som ikke fiKKmuligheten til å være med. Så vi på en måte rekrutterte de inn i 

en slags kontrollgruppe. Og de gruppene må minimum være like store. Det vi vet er at vi kommer 

til å få mer frafall i den kontrollgruppen, så den kontrollgruppen i dag er kanskje dobbelt så stor 

omtrent. Det som er litt problemet med å måle atferd, det er jo det at… I Oslo i dag så skjer det 

mange ulike tiltak som går på bomringer. Som går på nye sykkelveier. Som går på endring av 

veinettet. Som går på… Det er veldig masse ulike ting. Så hva er det egentlig som fører til atferden 

som vi ser? Og det er derfor vi trenger den atferdsmålingen til TØI, for å kunne si sånn at de som 

bruker appen... De har svart sånn over tid på kanskje to… Vi tar en før og en etter og kanskje et 

par mens perioden foregår. Så kan vi si at de svarer sånn, men kontrollgruppen har jo ikke fått 
appen. De er bare med og lever livet sitt videre i Oslo og Akershus… Eller i Oslo for vår del da, 

siden vi alle sammen bor eller jobber innenfor Ring 3. Og da kan vi se hva som på en måte 

forårsakes av appen i bruk og hva som… Hva som på en måte bare er en del av det å bo i Oslo og 

alle de politiske og infrastrukturelle endringene som skjer her. Så TØI er på en måte en av de da. 

Også vil vi jo på en måte… Vi er nå i dialog med TIER om å på en måte få sparkesykkeltjeneste 

inn i appen og vi ser også på mulighetene til andre mulige bildelingstjenester. Problemet er bare 

at det tar litt tid å få inn disse aktørene. Både med å lande en avtale, bli enige om: “Får vi lov til å 

integrere eller må det være en “app switch”? Eller hvordan kan dette foregå?”. Fordi noen verner 

jo om produktet sitt. Noen har ikke en ”backend” som er egnet for at noen andre skal kunne koble 

seg på. Så det er mange tekniske og kontraktsmessige utfordringer med å lage disse avtalene med 
partnere. Men så er det… Smartere transport i Oslo-regionen (STOR) er et samarbeidsprosjekt 

mellom Bymiljøetaten i Oslo kommune, Statens vegvesen og Ruter. Sammen skal vi prøve ut nye 

innovative mobilitetstjenester og optimalisere eksisterende tjenester.Vi deler informasjon og 

kommer med innspill og… For oss som jobber med indre by nå, så er det ikke alle av disse 

prosjektene som foregår i STOR som egner seg inne i den piloten vi holder på med nå. Men på 

sikt, Hvis vi skal jobbe med en MaaS tjeneste som fokuserer på pendlere. Inn og ut av 

Oslo.Liksom pendler, så vil saken bli noe helt annerledes. Da kan vi begynne å se på de 

prosjektene som går innenfor innfartsparkering og andre type tiltak som man tester i STOR i 

prosjektene. Og da vil vi på en måte se hvordan kan vi “merge” de inn i vår pilot. Så vi er nå på 
ett sted hvor vi kjører denne piloten som vi kaller P1, som er da urbant eller innenfor Ring 3. Også 

jobber vi med å se: er det mulighet for oss å jobbe videre med å tenke P2, som er da utenfra og 

inn til byen. De som pendler. Og da vil jo sånne områder som Bærum, Ski, Lillestrøm… Sånne 

type steder være aktuelle… Å tenke på de prosjektene… Det kan være “mobilitetshuber” som har 

startet opp. Andre piloter som har startet opp som vi kan koble oss på. Så det er liksom på sikt. 

Det vet vi jo ikke om kommer til å skje, men man… Man har på en måte sett på hvilke muligheter. 
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Også krysser vi fingrene for at vi får muligheten til å jobbe med det etter at vi er ferdig med dette 

da.  

 

34:27 Men i forhold til de andre aktørene, da tenker jeg type på Oslo Bysykkel og Statens Vegvesen, 

hvordan samarbeider dere for å få fremmet innovasjon? 

- Dette STOR-samarbeidet er jo den kanalen vi har for samarbeid på tvers der. Og er jo regelmessige 
møter og workshoper og presentasjoner av de prosjektene som foregår. Gjennom det STOR-

samarbeidet så har man jo også de kontaktpersonene som man kan koble seg på og ta kontakt 

med. Invitere inn med ekspertkommentar. Eller at hvis de har noe på en måte å bidra inn i det 

arbeidet man gjør. Så det vel det som er tenkt sånn i forhold til STOR uten at jeg noen gang har 

fått det bekreftet, så er det sånn jeg opplever STOR. Som en døråpner for samarbeid på tvers. 

Ellers så er det litt sånn… Ruter har jo kontakt med mange organisasjoner rundt. Noen ganger er 

det lett å finne. Noen ganger så lager man de kontaktene selv, men jeg opplever jo at det å jobbe 

med Ruter… Jeg er jo litt sånn takknemlig da for sånn at… Både partnere ser nytten med i å jobbe 

med Ruter. De respekterer de tjeneste de leverer, både fysiske og digitale. Og når det kommer til 

liksom samarbeid med kunder og brukere, så er det også veldig, veldig lette å få tak i et Ruter-
prosjekt. Vi kan… Når vi prøvde å rekruttere til den piloten som vi holder på med nå, så rekrutterte 

vi i kanskje syv kanaler. Så i Ruter.no, i Facebook-gruppen til Ruter, gjennom kommunens 

intranett, gjennom Miljøhovedstanden, gjennom en vervekampanje og noe annet. bilkollektivets 

nyhetsbrev og e-poster av kunder som tok direkte kontakt med oss.Men i alle fall… Da fiKKvi 

1400 personer i målgruppen i løpet av en til to uker. Og det er et eller annet med at folk er både 

glad i Ruter og bruker Ruter. Det er en del av hverdagen deres og de mener om det. Så det er 

ganske lett å finne mennesker… Og ikke bare én type mennesker, men litt sånn bredt 

representativt utvalg av befolkningen går det an å få tak i på en ganske enkel måte. Så man er ikke 

helt nødt til å bruke markedsanalyseselskapene for å greie å finne respondenter eller finne 
testbrukere. Det har vi etterhvert lært oss å finne på egenhånd også.  

   

37:40 Er det noe du tenker eller synes om samarbeidet som du mener fungerer godt eller dårlig? 

Forbedringspotensialer eller…? 

- Ja, sånt samarbeid er jo alltid litt vanskelig for alle sitter jo… Har sin agenda og sine prioriteringer 

og dårlig tid. Så jeg synes at det STOR-samarbeidet er veldig bra, men jeg synes også at man 

møtes litt sporadisk og at det er litt… Det er ikke alltid så… Lett å klare og involvere seg nok i de 

ulike prosjektene til å skjønne helt hva som foregår der. Jeg synes at det er forholdsvis enkelt å få 

tak i folk når man trenger det… Men det krever selvfølgelig litt. Man må liksom holde ting varmt 

og… Jeg føler litt sånn som vi jobber, så kommer det uforutsette ting hele tiden… Som gjør at 
man innimellom ting blir utsatt… Og da tar det litt tid før man tar kontakt igjen også må man 

liksom prøve å holde ting varm da for at de skal også føle at de er oppdatert på hva vi holder på 

med og hvor vi er hen. Jeg føler at jeg har mange e-poster hvor jeg liksom starter med: “Ja. Nå 

har vi vært gjennom en liten periode med litt fartsdumper, men nå er vi her og her”. En liten status 

for å på en måte få de “up to speed” igjen på hva vi egentlig holder på med og hvor vi står. “Nå 

skal vi starte opp igjen og håper dere har tid til å liksom møtes nå, så kan vi komme i gang… Eller 

fortsette på det vi holdt på med”. Når det kommer til liksom de partnerne som Bilkollektivet og 

Bysykkel og Oslo Taxi og sånn, så merker jeg jo det at det er en del tekniske forutsetninger som 

skal på plass. Også vi ”backendere” og ”frontendere” som jobber med våre løsninger, skal jobbe 
med integrasjon mot deres API-er. Så er det ikke alltid de er tilgjengelig og det er ikke alltid deres 

tekniske plattform er tilpasset til å ta imot oss... Så igjen betyr at de må gjøre utvikling på sin side 

for at vi skal på en måte få tjeneste våre oppe og gå… Og da må jo det inn i deres prioriteringer 

igjen, som kan igjen medføre at det tar lengre tid for oss. Så vi kan sitte klare, men det hjelper 

ikke så mye når de på en måte ikke kan har tid eller kan prioritere de oppgavene vi ønsker at de 

skal gjøre. Og det… Noen ganger er de veldig behjelpsomme og snur seg rundt og… Det tror jeg 
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på en måte det handler om på en måte litt ulike ting. Det handler om hvor mye tid de føler at de 

har… Det har mye med hvor viktig det vi holder på med er for de også, for de har jo selvfølgelig 

en egeninteresse i det. Sånn som Bilkollektivet nå, de sitter jo for eksempel å… De har bare en 

web-tjeneste. De sitter nå og utvikler en ny app. Så de har på en måte ikke en app… Men vi sitter 

jo nå… Vi har jo egentlig en app for Bilkollektivet som de ikke har. Det betyr jo at i møte med 

Bilkollektivet, vi ønsker jo å dele av den kunnskapen vi får. Så vi vil jo gjerne si at: “Nå har jo vi 
utviklet en del funksjonalitet. Hvis dere ønsker liksom... Tett samarbeid med oss for å se hva vi 

lærer underveis som dere kan bruke inn i det arbeidet dere gjør med utviklingen av deres egen 

app, så selvfølgelig. Helt topp!”...Og det gjør jo at den “goodwill” blir litt sterkere og det gjør at 

de føler liksom at det er noe i vårt prosjekt som gjør at de kan lære noe som de har nytte av. Og 

det gjør at samarbeidet kanskje blir tettere og smidigere. Så jeg vet ikke. Det er sånn med andre 

partnerskap. Man skal liksom føle at begge to er… Har noe å tjene på det. Og så er jo da 

spørsmålet: “Hvordan skal man tilrettelegge for det? Er det en som har data? Er det det at man 

involverer de og at de får være med på en måte utfordre og utvikle tjenesten? Er det at vi kan 

samle inn kunnskap som de trenger i sitt videre arbeid med å utvikle i sin egen tjeneste?”. Så det 

er mange sånne ting da. Det er… For vår del så er det… Dette samarbeidet foregår på ulike plan. 
Det ene er liksom kontraktsforhandlingene. Det er ikke nødvendigvis jeg som sitter med. Det er 

andre på huset som sitter og jobber ut de juridiske avtalene: hva er det som skjer når vi skal jobbe 

med Bilkollektivet? Fordi da bruker de… Da bestiller noen Bilkollektivets tjenester i en Ruter-

app. Når er Ruter sitt ansvar slutter? Når er det Bilkollektives ansvar begynner? Hvis bilen svikter 

da på gata. Hvem sitt ansvar er det? Da er det bilkollektivet sitt fordi det er deres tjeneste som de 

leverer. Men hvis appen vår feiler når man bestiller, så ligger det på oss. Så det å klare å skisse ut 

ansvarsfordelingen og hvordan skal… Når er det vår kundeservice slutter og når er det deres 

starter? Og det er det å få alle disse tingene på stell… Og hvordan alt som har med penger og 

reisegaranti og booking og alle disse tingene må være på plass. Så kan man på en måte starte med 
å implementere det. Også kommer det til vår del av det, som er når våre ”frontendere” og 

“backendere” sitter og jobber direkte mot ”backenderne” og “frontenderne” i partnertjenesten. 

Fordi der er jo… Da skal du jo ned i detalj på hva er det dette betyr og hva er det som skal 

“tweakes” her i koden for at dette skal spille? Så det er jo på en måte på et helt annet nivå igjen. 

Også vil det kanskje være nivået som jeg sitter på, hvor vi på en måte inviterer inn til møter. 

Diskuterer liksom tjenesten: “Hva er det dere har lært nå?”. Kanskje ta en liten statusoppdatering: 

“Nå har vi lært dette og dette. Dette kan være nyttig for dere å vite om… Og det vi har gjort de 

siste to ukene… Så så mange har bestilt… De reserverer bil da de opplever å finne bil. Når de 

kommer til…”. Si at de skal på en helgetur da. Får de tak i en bil? Når er det de må reservere for 

at det ikke skal være… Alle skal være booket og så videre. Så det er på ulikt nå. Det starter på 
høyt nivå. På nesten selskapsnivå, at man inngår en avtale. Så vil det på en måte å komme med 

juristene og de som skriver avtale som på en måte skal komme til en enighet på detaljnivå i 

kontrakten. Så kommer det ned på vårt nivå, hvor vi på en måte skal finne ut av hvordan kan vi 

jobbe sammen. Så er det helt ned til fagnivå, hvor ”backenderne” sitter og prater sammen om 

den… Hva er forretningsreglene på det som handler om å booke en bil fra Bilkollektivet for 

eksempel. Så det er hele den rekken der. 

 

45:52 Hvordan motiverer dere hverandre for å finne de gode løsningene? 

- For å være helt ærlig så sitter jeg liksom med en gjeng som er sånn… Veldig engasjert og dedikert 
og opptatt og fag… Og da er det ikke så veldig vanskelig å finne motivasjon. Folk leser artikler, 

følger med på hva som skjer, tester nye apper… Prøver nye former for mobilitet. Noen ganger 

drar vi på turer og tester ting. Noen ganger så… Ja, også i tillegg så henter vi inn kunder som på 

en måte kan gi oss mer kunnskap om de spesifikke tjeneste. Da har vi liksom et sparkesykkelfokus 

for en periode eller så har vi bildelingsfokus en periode. Så går vi på seminarer på TØI eller så... 

Det er masse som skjer rundt  overalt, så det på en måte å finne inspirasjon og sånn… Det er 
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ganske lett. Men det er litt sånn… Jeg føler jo at jeg er heldig som sitter sammen med folk som 

brenner for dette her. For det gjør jo at det er mye lettere.  

 

47:00 Men føler du at det er noen barrierer med å ha så mange samarbeidspartnere for å finne 

frem til innovasjon? 

- Det er det jo selvfølgelig. Det er jo sånt som at… Si at vi ønsker å få inn en sparkesykkeltjeneste 
da. Hvis de ikke godtar at vi fullintegrerer den tjenesten, så betyr det at vi ser at de ønsker seg en 

sparkesykkel, men med én gang de skal booke den, så går de ut av vår app… Så får vi ikke med 

oss noen ting. Hvis vi får lov til å fullintegrere tjenesten, da har vi liksom full kontroll over hvor 

de reiser fra og til… Hvor lenge de har den. Hvor langt de kjører. Hva de betaler. Da har vi full 

kontroll på tjenesten og når vi da skal begynne å se på: “Hvilken transportmidler er det de reiser 

med? Hvor lange er det de reiser med de? Når er det de bruker de? Med kombinasjon med hva?”. 

Hvis vi har alt fullintegrert, så vet vi alt og da kan vi sammenstille de dataene på en enkel måte 

og så kan vi lære mest mulig. Sier de nei fordi de a) er redde for at vi skal svarte merkenavnet 

eller ødelegge brukeropplevelsen i tjenesten eller gjøre etter eller annet som er negativt for de… 

Eller at de er veldig proteksjonister i tankegangen sin. At de tenker sånn at: “Vi ønsker ikke at 
folk skal få innpass i hvordan vi løser ting. Eller at man er opptatt av å beskytte sin egen tjeneste. 

Er redde for å dele for mye”. Det finnes jo… Jeg tror jo på en måte at etterhvert når det kommer 

til å jobbe med mobilitet og delingstjenester, at man skjønner at det å dele data seg imellom det 

er det som skal til for å få til godt samarbeid og gode tjenester. Men det er jo også veldig mange 

aktører som ønsker å ta dette markedet. Så hvis du sier sånn at Møllergruppen har kjøpt seg inn i 

UIP, også sitter Google der med sin type tjeneste… Også har du en del av de store aktørene i 

Europa eller internasjonalt som ønsker seg inn på det norske markedet. Også sitter Vy og har en 

DinBy-bil og togtjenesten og disse tingene… Så mange bygger seg opp i markedet. I det MaaS-

markedet og ønsker på en måte å ta den rollen som er den ledende MaaS-aktøren i for eksempel 
Oslo. Også er det jo litt sånn i Oslo i dag at det er bare noen få aktører som får lov til å selge Ruter 

og Vy sine billetter. Det er på en måte Vy, Ruter, også er det Entur da, som på en måte er et 

samarbeidsprosjekt hvor du på en måte skal tilrettelegge reiseinformasjon og billett.. Og EnTur 

er jo på en måte et samarbeid mellom Ruter og en del andre aktører. Så… Google får ikke selge 

Ruter sine billetter eller har ikke tilgang til billett-API-et. Og det gjør jo… Og det samme med 

andre aktører og andre private aktører. De har ikke tilgang til å selge Ruter sine billetter. Og 

dermed så stopper det litt fordi i sånne MaaS-apper så vil man jo tenke sånn at kanskje 

Kollektivtransport ofte anses som navet i en MaaS-tjeneste. Og uten å kunne selge 

kollektivbilletter så stopper det littegrann. Så mange ønsker jo at Ruter skal åpne billett-API-et 

sitt, så de får tilgang til det og kan selge kollektivtransport. Og det er også litt av utfordringen til 
Ruter. Det er jo politisk som bestemmer det. Og… Den dagen det skjer så blir jo konkurransen 

for Ruter mye større i denne forstand: “Skal Ruter være tjenestetilbyder eller skal de bare Levere 

transportmidler og infrastruktur?  

52:00 Har dere samarbeid med Vy? 

- Kan kjøpe via Vy appen eller kjøpe via Ruter-appen og reise via tog. (Ikke fullt transkribert).  

(Fritekst) Benytter avregning for å finne ut hvor mye av inntektene som skal til Ruter og hvor mye skal 

til Vy. 

Transkribering fortsetter 

 

53:56 Hva er det du legger i begrepet innbyggerinvolvering og brukerinvolvering? 

- I brukerinvolvering? For meg handler det i stor grad om at brukere/innbyggere, det kommer helt 

an på hva slags tjeneste man snaKKom, får muligheten til å være med å forme tjenestene. At deres 

bruk og innspill og behov er med på å forme tjenestene som gis til de. Og hvordan det foregår? 

Det kan jo på en måte foregå på mange ulike måter. Enten på en måte at man kaller de inn til deg. 

At man jobber sammen. Det kan være gjennom en workshop eller det kan være… Noen ganger 
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så bruker vi sånne “hackathon”, hvor det sitter utviklere og innholdsprodusenter… Og analytikere 

sammen med brukere og… På stedet utvikler tjenestene. At det kommer tilbakemelding og man 

endrer i koden der og da. Men det kan også være sånn som det vi holder på med… På en måte 

pilotere ting hvor du på en måte er ute blant brukere. Det gir deg en mulighet til å være til å være 

med og forme tjenestene. Så jeg tenker jo sånn at… Brukerinvolvering eller innbyggerinvolvering, 

det handler i stor grad om å… Jeg tenker at liksom kjernen i det er jo at tjenestene bygges på 
bakgrunn av hva beboere og brukere trenger. Og så er det hvordan klarer man å finne ut av hva 

de trenger og hvordan skal de få lov til å være med og forme tjenestene sånn at de på en måte at 

de er tilpasset de… Også vil jo behovet for de som bor i Oslo, være annerledes enn de som bor i 

Trondheim. Og da er det viktig at borgerne eller de som bor i Oslo, de som bruker disse tjenestene, 

får muligheten til å være med på å dele av sine behov og dele av sin kunnskap og lokalkunnskap 

for å gjøre tjenestene best mulig24.. Også er jo vår oppgave som designere eller tjenesteutviklere 

eller folk som jobber i et selskap, å invitere de inn på en god måte som gjør at man klarer å finne 

ut av disse tingene.  Og også at… At de føler at de bidrar og at de faktisk blir hørt. Jeg tror at den 

tilliten er veldig viktig. Det merker jeg veldig i Ruter, at de ønsker å si noe. For de tror at det har 

noe å si. At de kommer og… De tilbakemeldingene de gir til Ruter. At de faktisk blir tatt med i 
en vurdering. De blir lest og de de blir hørt. Og det er med på… De ser også at en del av de 

innspillene de kommer faktisk ut i de digitale tjenestene eller de fysiske tjenestene som de leverer.  

 

57:10 Hvorfor mener du at faktisk brukeren skal bli involvert i prosjektet?  

- Det er jo fordi første: at man har sett IT-prosjekter opp gjennom som på en måte har vært bygget 

på “fossefall”, hvor man på en måte har skrevet en kravspeKKhvor man ser at tjenestene ikke 

leverer på det… De som skal bruke de trenger. Det er liksom det første. Det andre er at man bygger 

jo ikke en tjeneste for seg selv. Man bygger en tjeneste for brukerne. Så… Hvis ikke deres behov 

tas med… Hva er den tjenesten da egentlig? Jeg merker jo også det at… For meg å jobbe i Ruter 
og jobbe med en tjeneste som folk bruker hver dag og som er veldig viktig for at folk kommer seg 

på jobb, får møte familien sin… Reise på viktige møter. Altså det betyr masse for folk at denne 

tjenesten er god. Og hvordan skal man på en måte klare å kvalitetssikre at den tjenesten er god?... 

Jo, det er jo faktisk gjennom å prate med de som bruker den.  

 

58:40 Mener du at da innbyggerne hemmer eller fremmer innovasjon? Og da på hvilken måte? 

- Det er et vanskelig spørsmål, men… Jeg tror jo at vi som jobber liksom med brukerinvolvering… 

Vi lærer jo oss jo etterhvert hva man skal høre på og hva man ikke skal høre på. For det kommer 

jo masse “svada” inn også. Man må på en måte ha et eller annet slags filter. Så må man gjøre 

brukerinnsikt over tid for på en måte skjønne… Og man må også ha liksom kontroll på 
datainnsamlingen sin og skjønne liksom hvem er det man spør: “Er disse representative for hele 

gruppen? Lager man en tjeneste som er for kun denne delen av den totale gruppen?”. Man må 

skjønne hvem man snakker med. Man må skjønne hvor de kommer fra i forhold til hva de sier. 

Det er jo mange som har lyst.. Det er ofte man søker etter folk hvor man får folk… Og det er de 

som på en måte har veldig lyst til å si noe. Og som har veldig sterk trang til å mene noe om noe… 

Og som kanskje har hatt negative opplevelser som de… De vil gjerne ha en mikrofon da å prate 

i. Det å klare å skille hva er det som er det ene og hva er det som er den andre. Hvor er det man 

henter brukerne fra? Det er litt det å prøve å skjønne når man rekrutterer: “Hvordan skal man 

rekruttere? Hvor skal man rekruttere fra? Hvordan unngår man å få disse “biased-ene”, som gjør 
at dataene blir kludret til og unøyaktige eller ubrukelige? Og når er det liksom fagpersonen tar 

over vurderingen?”. Du kan få inn en bruker som sier at: “disse og disse tingene burde være sånn 

 

24 I think that the essence of it [citizen involvement] is that the services are built and based on what citizens and users 

need [...] And then it is important that the citizens or those living in Oslo, those who use these services, have the 

opportunity to participate in sharing their needs and sharing their knowledge and local knowledge to make the services 

the best possible 
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og sånn”, men så er det jo også andre føringer også… Om det liksom er politiske føringer, om det 

liksom er bærekraftsføringer eller om det er tekniske begrensninger… Altså det er jo masse andre 

faktorer som er med å spille inn. Så da må man jo ta den… De tilbakemeldingene man får også 

må man se sånn: “Er dette hensiktsmessig?”. For meg som fagperson som vet alle disse barrierene 

og begrensningene og alle disse tingene… Og si sånn: ”Er dette noe vi skal jobbe med?”. Og hvis 

det de foreslår kanskje ikke er en god løsning… Hvor kommer dette behovet fra? Prøver liksom 
å skjønne roten av behovet. Kanskje det kan løses på en helt annen måte, men allikevel 

tilfredsstille det behovet de på en måte løfter fram da. Så jeg tror på en måte at brukerinvolvering. 

Det handler om å… At de får lov til å delta og får lov til å komme med sine betraktninger og sine 

behov, men at man som fagperson må på en måte skjære gjennom og si: “Dette er mulig å få til. 

Dette er ikke hensiktsmessig. Dette går ikke på grunn av dette… Eller at dette er bare en idiotisk 

idé. Denne har vi vært innom før”. Sånne ting kommer jo opp hele tiden også at… Vi kan gjøre 

innsiktsarbeid også bare: “Nå kom det og det og det og det og det. Disse fem tingene… Skjønner 

hvorfor dere spør om det. Dette gravde vi i for tre år siden. Dette lar seg ikke gjøre. Så ja, godt 

innspill! Men det funker ikke”. Og det er litt sånn som vi som har jobbet her lenge… Disse gode 

idéene som folk kommer med. Ja, de gode idéene har også andre kommet med. Tre, fire, fem, seks 
ganger før… Og det er fortsatt en god idé, men det lar seg fortsatt ikke gjøre.  

 

1:02:37 Hvordan blir denne innsikten kommunisert innad i prosjektet? 

- Ja, det er jo sånne ting vi jobber med hele tiden da. Når jeg jobbet med det Kundestøtte-prosjektet, 

så var det… Så hadde vi en ganske viktig sak oppe, som handlet om at veldig mange av disse 

kommentarene fra brukerne kommer jo innom kundeservice. De sier at: “Dette funker ikke. Dette.. 

Nå feilet dette”. Veldig mange sånne kommentarer… Men hvordan blir det tatt inn i 

organisasjonen. For her sitter kundeservice her nede og det er en viss avstand opp til på en måte 

kontoret. Og hvordan skal de vite at denne problemstillingen skal til denne avdelingen eller til 
dette teamet som jobber med dette. Så det er et eller annet med distribusjonen av den innsamlet 

dataen. For du kan si at sånn som teamet vårt jobber med innsikt, men det er ikke nødvendigvis 

sånn at  den beste beste innsikten kommer fra det innsiktsarbeidet. Det kan godt hende at det 

kommer innsikt fra andre steder, men hvordan finner den veien til oss? Eller hvordan klarer vi å 

finne den? Det er… Det er veldig krevende. Så prøver man å jobbe på tvers. Prøver liksom å bryte 

siloer. Man har en sånn Matprat, som er en sånn faglig deling i lunsjen. Man har andre… Man har 

workplace, hvor det på en måte blir postet ting. Det blir ofte veldig mange kanaler da… Og sånn 

som vi som jobber med utviklingen av digitale tjenester, vi har gjerne Slack og e-post og telefon 

og… En del forumer og en del andre ting. Det er så mange kanaler å forholde seg til. Både sånn 

privat og på jobb… Så det er sånn: hvordan klarer man å holde seg oppdatert og hvordan vet man 
hva andre holder på med? Noen ganger må man liksom gå rundt på huset og prate med folk. Noen 

ganger så dukker det opp ting… Men vi har jo en god del presentasjoner rundt omkring. Jeg har 

hatt mange selv. Både liksom for Vegvesenets sommerstudenter eller på Vegvesenet for liksom 

distriktskontorene eller i STOR, hvor på en måte mange aktører er. Eller her nede på kundesenteret 

eller… Eller på universiteter. De er ute mange steder og det er på en måte én måte å dele på. Også 

er det liksom gjennom samarbeidspartnerne… De man jobber med, de også forteller jo sine folk 

igjen om hva vi holder på med. Og når det er liksom internt her på huset, så bruker vi liksom Slack 

for å på en måte dele informasjon og… Jeg vet ikke. Det er… Jeg synes at dette her er egentlig 

litt sånn vanskelig felt, fordi man skulle ønske at man fiKKmed seg alt som var verdifullt… Men 
det er jo ikke så veldig lett, for det kommer så mye informasjon fra så mange kanaler at… Man 

må bare prøve og være flink da til å oppdatere folk rundt seg som trengs å oppdateres, men man 

feiler jo hele tiden på det.  

 

01:05:58 Men hvordan blir det kommunisert innad i prosjektet, altså Kombinert mobilitet, når det 

kommer til de andre aktørene? 
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- Altså innad i teamet, det er veldig lett. Vi sitter sammen og prater sammen hver dag. VI har Slack-

kanaler som kan være for sånn ting vi leser. Det kan være bare sånn daglig prat hvor det er seriøst 

blandet med tull… Men så er det jo sånn at vi jobber med andre avdelinger som sitter andre steder, 

og da er det liksom statusmøter og litt sånn… Litt sånne formelle kanaler. Som innimellom 

prøver… Jeg jobber hele tiden med liksom gjøre ting mer uformelt, for det å sette av… Om to 

uker så skal vi ha en sånn en  og halv timers statusmøte hvor alle liksom får en statusoppdatering 
på hva har skjedd de siste tre ukene. Jeg ønsker jo med de jeg jobber tettest med å heller ha en 

løsere tone hvor man prater sammen litt oftere og litt mindre formelt: “Nå trenger vi det og det… 

Og nå har dette skjedd. Vet du hva? Dritgøy”. Jeg synes at sånn type… Det må være noe av det 

formelle også. Man kommer seg liksom ikke utenom det. SÅ når jeg setter opp planen for det 

neste halvåret, så vil det innebære å sette opp statusmøter, men jeg prøver å lage så få møtepunkter 

som mulig, fordi møter dreper litt den “flowen”. Så man bryter opp hele tiden og hele tiden tenke 

på hvem er det som skal være med i møter? Så… jeg vet ikke. Møter er dritkjedelig å prate og så 

føles det ut som det blir alt for mange av de, men noen må man ha. 

 

01:08:04 Bygger litt på det. Drømmescenario – hvordan ville du ha innredet dette prosjektet? 

- Vi jobber jo med det da, for å få det til å flyte best mulig. For meg så er det vel litt å ha helt faste 

ressurser, sånn at man slipper å på en måte måtte argumentere for tidsbruk av spesifikke ressurser. 

Også handler det om å sitte tett og ha en sånn… Og prate ofte og… Men at man har på en måte 

spesifikke arbeidsområder. Så tenker jeg at det er… Jeg tror jo at det sosiale er veldig viktig. Jeg 

tror at man må liksom ha en viss varme. Man må ta vare på hverandre. Man må vise at man liksom 

setter pris på hva hverandre gjør og… Se folk og se de problemene de har og… Jeg tror det er 

viktig å gjøre ting sammen. Spise lunsj sammen. Bygge liksom en kultur. Jeg har jo jobbet som 

konsulent i ganske mange år nå og det betyr inn og ut, nye team ganske ofte… Og noen team 

funker bra sammen og noen team funker ikke så bra sammen. Også er det det å prøve liksom å 
forstå hva er det som gjør at det blir bra og hva er som gjør at det ikke blir bra… Og det handler i 

stor grad om mennesketyper, men det handler også om hvordan man setter sammen teamene og 

hvordan man kommuniserer og… Prøver liksom å skjønne disse faktorene som ikke handler om 

personlighet for å på en måte prøve å skape den gode dynamikken. Det er… Vi har tenkt mye på 

det det siste halvåret. Fordi RuterPilot-teamet har hatt en veldig god dynamiKKog så tenker vi på 

hvordan kan vi overføre det til andre ting. Og hva skjer når du liksom du skreller bort halvparten 

av de og noen står igjen. Hva er det som på en måte gjøre at dette er et hyggelig miljø å jobbe i. 

Jeg tror jo at… Er man dedikert, tar man godt vare på hverandre, har man spesifikke oppgaver og 

har muligheten til å være autonom, så har man kommet ganske langt… Også er det masse andre 

faktorer. Det er… En av de faktorene er at jeg trenger å prate med folk og lytte til hvilke problemer 
jeg har og skjerme de fra ting de ikke trenger å vite eller trenger å forholde seg til. At de får fred 

til å jobbe. Vite hva de skal gjøre til enhver tid. Ja… Dette er litt vanskelig.  

 

01:11:10 Sånn bare avslutningsvis egentlig. Når du tenker RuterPilot, så tenker du primært på det 

teamet som sitter eller tenker du også på STOR som en del av RuterPilot? Eller er det mer som 

samarbeidspartnere? 

- Ja, det er det.  Når jeg tenker RuterPilot nå, så er det… Det er noe som er i endring hele tiden og 

vi har jo… De som sitter her nå er alle involverte i RuterPilot. Også er det noen som sitter utenfor 

nå, som også er involvert i RuterPilot på et eller annet nivå. Vi er på en måte de som jobber daglig 
med det, pluss at det er et par andre som jobber daglig med det som kanskje sitter med litt mer 

administrative oppgaver… Men så er det jo en ressurskabal da. Og ressurser endrer seg over tid. 

Så… En dag så har vi så mye penger å rutte med og neste dag har vi så mye penger å rutte med. 

Så må man gjøre de tilpasningene og det betyr at man må prioritere annerledes på hva man skal 

utvikle og hva man skal fortsette å gjøre. Hva man ikke skal gjøre. Hva som er viktig og ikke 

viktig. Så… Du kan jo si det sånn og at å få mindre penger behøver ikke nødvendigvis alltid å 
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være negativt. Det kan også være at man må prioritere og dermed kanskje se mer hva som er aller 

viktigst… Så. Ja, sånne endringer. Folk er jo ikke glad i endringer, men jeg tenker at det også gir 

mulighet til å få ryddet litt opp i måten man jobber på og hva som er viktig.  

 

01:12:50 Hva er egentlig framtidsutsiktene for RuterPilot? 

- Et halvt år frem i tid. Vi har nå disse to hundre og… Det nøyaktige tallet har jeg ikke akkurat nå, 
fordi vi driver å “omboarder” nå. Får se hvem som fortsatt er med og om vi må skaffe noen flere 

og sånn… Men la si 250 brukere i et halv år. Og underveis i den perioden så vil vi jo vite om vi 

skal fortsette… Skal dette fortsette å leve på en annen måte senere eller avsluttes det da når noe 

annet begynner? Så det… Akkurat nå er det. Det har ikke vært så satt som det har vært akkurat 

nå. Nå er det liksom… Vi startet opp… Vi starter i dag. Og vi har sånn som prosjektet har satt 

opp, så er det seks måneder.  

 

01:13:46 Så har jeg siste spørsmål her. Hvordan mener du at man kan komme frem til gode 

mobilitetsløsninger?  

- Jeg tror at… For det første så må man… Kjenne det området man bor og jobber med: “Hva er det 
som er tilbudet og hvem er det som bor der? Hva slags… Hvordan er infrastrukturen? Hvordan er 

politisk…? Altså sånn forstå hva er det vi har å jobbe med?”. Lokalkunnskap er viktig og det er 

noe Ruter har veldig mye av. Og det er én av liksom fordelene til Ruter i et konkurranseperspektiv 

da… At noen skal komme utenfra, eller fra utlandet og si det sånn at: “Nå skal vi levere en tjeneste 

her”. Ruter burde ha på en måte et fortrinn i det med å kjenne Oslo og Akershus så godt som de 

gjør… Også handler det om å forstå folks transportbehov og hva som driver det. Da… Hvor mye 

styrer økonomi, tilgjengelighet, pålitelighet… Alle disse faktorene som er viktige når man skal på 

en måte gjøre en reise. Også kommer disse tingene som handler om miljø og bærekraft inn: 

“Hvordan skal de spille inn og folkehelse også?”. Også er det de ulike tjenestene da: “Hva er det 
de leverer på? Hva er de gode på? Hvordan skal man tenke… Når man tenker MaaS, hvordan skal 

man tenke hver av enkelt av disse tjeneste og hvordan skal man også tenke de sammen? Hvordan 

kan vi på en måte spille hverandre gode? Og hvordan kan vi få kundene til å velge noe fremfor 

noe annet hvis vi tenker at det er smarte for byen og for miljøet eller for andre ting?”. Også tror 

jeg på en måte at… Det som jeg mer og mer ser nå, det er at… I Oslo så trenger man og man 

ønsker at folk skal kjøre mindre bil, men det er også veldig, veldig viktig å forstå liksom folks 

behov og folks prioritering og hvorfor velger de bilen: “Hva er det som gjør bilen så sterk? Hvorfor 

øker bilbruken?”. Bilparken har jo økt ekstremt de siste tjue, tretti, førti årene… Og bilen er jo en 

sterk identitetsbærer. Bilen… Folk tenker ikke økonomi når vi tenker på bil på samme måte som 

du gjør alt mulig annet. De ser på det som en ting som gir de frihet og den friheten: “Er den reell 
eller er den noe som på en måte den friheten kan du også få fra andre type transport?”. Det er et 

eller annet med å forstå hvordan disse tingene henger sammen… Også kommer sparkesykkelen 

som en tjeneste inn. Med veldig mye positiv omtale og veldig mye negativ omtale. Så er det å 

prøve å på en måte forstå det. Ikke bare utelukkende positiv til nye tjenester, men prøve liksom å 

forstå hvordan disse tjenestene funker i samfunnet. Hvordan de påvirker oss positivt og hvordan 

de påvirker oss negativt. Vi ser hele tiden sånn: “Når en ny tjeneste kommer, generer den nye 

tjenesten nye turer eller tar den fra noe annet? Hva er det sparkesykkelene tar fra?”. De tar fra 

kollektivt og de tar fra gange og sykkel. Det vet vi nå etter ett år med sparkesykkel i Oslo. Hva 

betyr det for mennesker i Oslo? Betyr det at vi ender opp som… Som mindre aktive mennesker 
som for dårligere helse og oftere syke eller har det en positiv innvirkning på hvordan vi reiser 

og… At det funker. Forsøpling Problemet. De ligger overalt. Burde de egentlig.. Hvordan burde 

det egentlig reguleres? For litt sånn… Du må jo forstå hele bildet for å kunne si sånn: “Hvis Ruter 

skal samarbeide med elektriske sparkesykler og annet mikro mobilitet… Hvordan skal dette 

foregå på best mulig måte? Er man da avhengig av andre former for regulering? Er det sånn at 

Ruter skal tilrettelegge for at sparkesykler skal være i nærheten av kollektiv… Holdeplassene eller 
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knutepunktene, sånn at man lette kan veksle mellom? Når er det bra at det tar fra kollektiv og når 

er det ikke bra at det tar fra kollektivt?”. Fordi Ruter synes kanskje det er bra at folk kjører 

sparkesykler i rush-tiden, hvis det gjør at det blir mindre trafiKKog bedre forhold på kjøretøyene, 

men det er ikke bra for eksempel hvis det gjør at folk slutter å ta kollektiv og begynner å kjøre på 

noe som… Som har negativ effekt i sentrum. Så… Jeg vet ikke. Det er så mange ulike faktorer da 

som spiller inn på hva som er… Hva som gjør en tjeneste god eller dårlig og hvordan disse tjeneste 
spiller godt sammen og hva Ruter egentlig skal gjøre da for at.. For å fylle sin rolle på en best 

mulig måte for beboerne i Oslo og Akershus. Så… det er lett å svare, men samtidig er det et veldig, 

veldig vanskelig spørsmål. Jeg tror kanskje at måten vi bygger våre digitale tjenester og 

brukeropplevelsen av de og hvordan vi ivaretar beboerne i Oslo og Akershus, det er kanskje det… 

En av de aller viktigste tingene.  

 

01:20:08 Til slutt her. Har du noen spørsmål eller tanker, noe innspill som du mener ikke har 

kommet frem som du gjerne skulle ha trukket frem særlig knyttet til brukerinvolvering og dens 

viktighet eventuelt barrierer i pilotprosjektet? 

- Nei, jeg håper at vi klarer å sammensette dataen på en god måte da. At vi… Sånn at læringen vi 
får… At vi får mest mulig ut at det da. Jeg tror på en måte at… Det er både gøy, men det er også 

krevende også. Å si sånn at: “Nå har vi alle disse datakildene. Vi har alle disse mulighetene. 

Hvordan skal vi på en måte sy sammen innsikten og læring og… Det bidraget de kommer med til 

å på en måte ha en effekt i de løsningene du utvikler. Hvordan skal det tas fra innsikt til å sy 

sammen innsikten på en… På en brukbar måte. Også hvordan skal det da igjen tas ut i en digital 

løsning på sikt. Jeg tror på måte å finne den flyten der og gjøre det på best mulig måte, det er jo… 

Det er veldig krevende, men jeg håper jo at vi klarer det på en god måte.  

 

01:21:37 Hvordan pleier dere å komprimere innsikten? 

- Det kommer helt an på hva vi gjør… Jeg tror det er en ting som vi kan bli flinkere på også. Jeg 

tror ikke nødvendigvis at vi er noe dårlige på det enn mange andre, men jeg tror at… Det er noe 

som er viktig og som jeg tror at… Det der med storfortelling og klare å få de gode historiene ut 

av innsikten, som kan få folk til å forstå det og forstå behovene og… Forstå viktigheten av det og 

skjønne hva slags tjenester som skal komme ut av det. Jeg tror på en måte at det er noe man 

jobber… Man må jobbe med hele tiden for å få til. Så… Jeg… På en måte så vet jeg hva jeg skal 

gjøre, men jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg kommer meg dit. Så det er på en måte noe man 

må jobbe med underveis i perioden tenker jeg. Så håper jeg at gjennom et tverrfaglig team, hvor 

du liksom har designere som kan hjelpe å visualisere ting. Du har en som jobber med innhold, 

som kan være med på å liksom… Formulere det. Du har noen mennesker som kan… Sånn som 
jeg blant annet som… Som kan være ute blant folk og presentere det. Også har man på en måte 

samarbeidspartneren, som kan være med å spille inn på ønsker om hva de helst vil få ut av det, 

sånn at man på en måte kan dra på de som… Stakeholdere og samarbeidspartnere. Vi vil jo også 

invitere de inn da, til å si sånn: “Hva er det dere ønsker vite? Hva er det dere ønsker å lære av 

denne piloten?”... Og gjennom det også finne inspirasjon til nye måter å tenke på for vår del da.  

 

Forholdet med TØI 

- Det som jeg synes er gøy med de da… Det er jo litt der jeg føler med MaaS-prosjektene. Det er 

jo at det er både forskning og kommersielt på samme tid. Det er på en måte helt av startfasen av 
noe. Det er…. Det er ingen som på en måte har gått opp løypa før, så man er liksom med på  å 

danne et grunnlag for hva en tjeneste potensielt kan bli. Jeg som på en måte har vært seks år på 

Blindern, jeg har på en måte… Gjort min del av forskning jeg også. Jeg er veldig glad i den delen 

av det også. Så jeg synes at det er litt sånn spennende å få lov… Og det  gjør at det er ikke noen 

sannheter nødvendigvis. Man må liksom finne veien man går. Og TØI. Der sitter jo forskerne. 
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Mange med doktorgrad og mange med en veldig teoretisk tilnærming. VI har masse å lære av de 

og de har masse å lære av oss. Det er liksom både… De har en veldig mer metodisk tilnærming 

til ting og er flinkere til å gjøre ting mer riktig, men bruker kanskje lengre tid. Vi er raskere til å 

snu oss og vi er mye mer kommersielle i måtene våre, men noen ganger “scorte” det på kvaliteten. 

Så det er et eller annet å kunne kombinere disse tingene og sitte å jobbe litt sammen med de. Det 

setter jeg veldig pris på. Også håper jeg de gjør det samme. Mitt inntryKKer jo på en måte at  de 
synes at innimellom er ting litt trått, på sin side, og derfor så synes jo de at det er kult å kunne 

henge seg på og få være med på den læringen.   

 

(vennetjeneste arbeid). De har litt interesse inn i STOR, også har vi det samme… Også hjelper de 

oss litt med atferds måling, så får de på en måte en del av dataene våre og får være med på å legge 

noen føringer på noen av de tingene vi gjør. Og så håper man at i enden, at begge partene i den 

type samarbeid. Synes det er fint at det går an at det ikke alltid er et budsjett som man skal forholde 

deg til. At det går faktisk an å gjøre sånne type  vendinger da… Og det går bare opp til et visst 

stadium. Hvis det krevet for mye, så går jo ikke det.  Det må ikke ta så mye tid.  

 
01:29:20 Living Lab metodikk. Hvordan mer du at dette prosjektet holder seg i forhold til Living 

Lab metodikken? 

- I denne bransjen her så blir man litt “fed” med metode innimellom fordi det er så mange nye 

metoder og så mange designmetoder og så mange…. Også er det veldig ofte at man hopper til en 

ny metoden at på en måte… Gått den forrige fullt ut. For meg nå er det viktigste å finne en 

arbeidsmetode som vi kan følge og som vi kan intere på og trekke erfaring fra og prioritere på 

bakgrunn av… Mer enn å på en måte finne den kuleste metoden. Den nyeste og “hippeste” 

metoden, fordi etter noen år så blir man liksom lei av å… Nye… Altså av keiserens nye klær da 

om du vil. Så for meg så er det kanskje det viktigste for meg er å gjøre ting som gir gode svar og 
en metode som vi på teamet er… Skjønner hva betyr og hva det medfører og hva som er forventet 

av oss… Og hva vi skal levere. Jeg… vet ikke jeg.  

 

Generell informasjon: Interessant å vite hva dere legger i fenomenet Living Lab. 

- At det tror jeg kommer fra tidlig... Lenge før jeg var involvert. Tror det var i forbindelse med 

kanskje STIN-søknaden i 2017 eller noe sånt at de hadde brukt… Tror kanskje Tommy har brukt 

det. Han giKKinn som en del av STIN-søknaden og det arbeidet som skulle gjøres med å skisse 

ut den jobben som Ruter skal gjøre for MaaS. Også kan det godt hende at det utrykket ble dratt 

inn med det. For meg så er det… Er det ikke så viktig om det er en living lab. For meg så er det 

viktig å klare liksom å… For meg er living lab at du på en måte har et sett med brukere som på en 
måte lever et bestemt liv basert på en eller annen tjeneste. Også skal man på en måte følge de 

gjennom det livet de lever innenfor de rammene. Det er veldig sånn grov forenkling av det da. Jeg 

trenger jo sånn at RuterPilot, gjennom et ”community”, gjennom kontakt med kundeservice, 

gjennom muligheten til å invitere de til kvalitative studier, gjennom å samle inn kvantitative data, 

så lærer vi veldig mye av hvordan de lever sitt liv i en… I de daglige reisene sine. Og for meg er 

det kanskje… På en måte er det det litt av det samme, men det er ikke en helt spesifiKKmetode 

for å gjøre det. Vi har på en måte bygd vår egen metode som vi har plukket opp underveis også 

sier vi at dette er sånn vi har lyst til å gjøre det. Nå har vi vært veldig, veldig nøye med rekruttering, 

så vi har sagt sånn at: “Vi ønsker først tre segmenter. Det ene segmentet er de som ikke har egen 
bil, som… For det første så kan man si sånn at alle sammen må bo innenfor Ring 3 og må ha 

IOS… Og være over 18 år. Nei, er det 20 år? 20 år. Også skal vi være inne på tre segmenter. Det 

ene segmentet er folk som ikke har egen bil. Som bruker bildeling, låner bil, sykler el-sykler… 

Det er liksom ekspertene på å leve livet i byen uten bil. Også har vi i motsatt ende, de som har 

en.. To biler. Bor i sentrum… De har liksom tenkt tanken: “Er dette…?”. Man vurderer jo liksom 

et visst bilhold, men de er vanskelige å liksom… VI ser for at vi klarer ikke nødvendigvis å få de 
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til å gi for seg bilen. Også har du de som er i midten og som er på vippen. Det er folk som sier 

sånn at: “Nei, vi har planlagt et halvt år å selge bilen”.... Eller at de bruker bildeling samtidig som 

de har bil. Det har kanskje… Bil to er bildeling for eksempel. Vi har delt inn i disse tre segmentene. 

Også innenfor disse tre segmentene, så har vi prøvd å treffe på et representativt utvalg, slik at… 

Vi vet sånn at de på en måte har ulik type inntekt. De har ulik alder. De er liksom cirka likt fordelt 

på kjønn. De bor på ulike steder innenfor Ring 3, men så har vi sagt sånn at: “For at de skal kunne 
få en god tjeneste og har biltilbud, så må de være i nærheten av en bilkollektivparkeringsplass. Så 

har vi trukket folk på bakgrunn av disse tingene tingene for å lære mest mulig. Og da… Basert på 

dette så har vi noen hypoteser om at den ene gruppen kan være med på å liksom spre kunnskap 

inn i “community” og sånn: “Jeg bruker tjenesten på denne og denne måten. Og… Vi løser det på 

denne og denne måten. Og nå har vi problemer med dette… Hvordan kan dette foregå?”. At man 

har liksom en ekspertgruppe og du har noen å… Å hvordan de på en måte også påvirker hverandre 

da til å… Til å endre adferd. Så har vi sagt sånn at: “Nå skal vi gjennom disse seks månedene, så 

har vi disse aktivitetene. Vi skal kanskje ha et mikromobilitet-fokus når på en måte april kommer 

og… Kanskje vi får inn Bysykkel fullintegitert. Kanskje vi har Tier inne til da? Da kan vi ha et 

mikromobilitet-fokus. Når kan vi begynne å tenke bildeling rundt høytider. Påske. Vinterferie… 
Helgeturer. Hvor de på en måte trenger at de skal ha med seg utstyr. De skal ha med seg ski. Det 

skal ha med seg pulk. Hvordan leverer bildelingstjeneste på denne problemstillingen. Når er det 

de booker det?”. Så vi har lagd oss masse sånne hypoteser og lagd oss en ganske detaljert plan: 

“Når er det disse tingene skal foregå? Hva er det vi skal lære når? Og hvilke mennesker mennesker 

er det vi tenker…”. Også har vi drevet å lekt med tanken om bilkompensasjon. At vi skal si sånn 

at: “Disse brukerne… Eller vi søker 10 til 20 brukere som gir fra seg bilen og så få kompensert”. 

Da gjør vi en avregning på hva bilholdet deres koster per måned. Så får de disse pengene 

tilgjengelig til å bruke på andre ting. Så det er altså en av de tiltakene som vi tenker på at vi skal 

prøve å få til, men vi vet ikke helt enda… Det er en ting som vi fortsatt diskuterer. Så det er liksom 
en del av et budsjett som er satt opp for at vi skal ha muligheten til å gjøre en slags 

kompensasjon… Men om det er hensiktsmessig eller ikke, det har vi egentlig ikke landet enda. 

Men så… Selv om det ikke er en living lab, så har vi på en måte gjort… VI har også rekruttert 

flere mennesker fra samme husstand, så vi har noen husstander som har en person. Så vi har noen 

husstander som har to personer. Så vi har på en måte rekruttert innad i husstanden også. Så…  Det 

er jo en slags familiesymbiose. Det er en slags… Det er ikke sånn at du, hjemme hos deg, 

bestemmer at vi skal ha denne bilen… Vi skal bruke bilen til hytten eller at vi skal… Altså man 

er gjerne to i en familie, en, eller to eller en hel familie, og transportbehovet og hva man bruker 

penger på det styret av gruppen. Ikke nødvendigvis ikke bare av enkeltpersoner. Så det er et eller 

annet å på en måte skjønne at det der: “Hvem er det som sier at vi skal kvitte oss med bilen? Hvem 
er det som sier at vi skal kjøpe denne bilen? Hvem er det som bestemmer at vi skal ha to biler? 

Hvem er det som har lappen? Hvem er det som ikke har lappen?”. Så de ter masse andre ting å 

lære da liksom. Og da “tapper” man jo inn i det som handler inn i det som handler om familie og 

det som går på utsiden av transportbehovet, men som er med på å påvirke transportbehovet. Så 

jeg tror på en måte at… Når man snakker Living lab, så snakker man også det å forstå menneskene 

i den situasjonen de er i og det livet de lever. Så sånn sett så er det jo… En bit av det i det vi gjør, 

men ikke en definert metode.  

 

Generell informasjon om aktørene 

- Bysykkel er med, men med app-switch. Det er det på en måte… Vi driver å diskuterer om det skal 

være noe… Om hvordan dette samarbeidet skal være utover pilotperioden. Så det er liksom ikke 

ferdig… Diskutert. Men sånn som nå så har vi… Når du gjør et reisesøk, så får du opp tiden det 

tar å sykle. Du får opp tid for egen sykkel eller du kan velge Bysykkel. Når du velge Bysykkel, så 

får du opp den ruten. Hvor er det nærmeste stedet der jeg reiser fra hvor det er ledig Bysykkel og 

hvor er det nærmeste stativet dit jeg har skrevet at jeg skal hvor det er mulig å levere en 
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Bysykkel?”. Så vil du da… Når du skal låse opp en sykkel. Så blir du da tatt til Bysykkel-appen 

og så reserverer du sykkelen der… Eller åpner du  sykkelen der. 

 

Det er den ene. Vi jobber jo som sagt med el-sparkesykkel, og der jobber vi med Tier. Og… vi 

har jo på en måte kommet  et godt stykke med å utvikle…. Utvikle det i RuterPilot. Det er en 

del “backend” som er igjen, men sånn rent sett brukeropplevelsen og interaksjonen er egentlig 
ferdig, men der også gjenstår det littegrann på… På avtalen. Så hva som skjer der, det kan jeg 

ikke svare deg på nå… Men det kan hende at jeg kan svare deg på den om en uke. Vi håper jo på 

at det… At vi kommer til å få en sparkesykkeltjeneste om ikke alt for lenge. Det er liksom håpet 

vårt og så får vi se hva det blir 

 

Bildelingstjenesten er fullintegrert, men en del av betalingen ligger fremdeles på utsiden på grunn 

av hvordan det tjenesten fungerer i praksis. SÅ det vil jo være forskjellig fra tjeneste til tjeneste 

og hvordan dette fungerer. Taxien (Oslo Taxi)… Det er jo sånn alt går i vår app.
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Statens vegvesen Oslo (SVO) 

 

00:15 Kan du fortelle litt mer om din rolle? 

- I Sopra Steria så er jeg ansatt som senior prosjektleder og her jobber jeg da som prosjektleder på 

en måte/egentlig som programleder for STOR-prosjektet.  
 

00:30 Kan du utdype hva det ligger i din rolle? 

- Prosjektet består jo av mange forskjellige pilot-prosjekter, så jeg har et overordnet ansvar for det. 

Rapportere til styringsgruppen og eiergruppen på en måte som er mer på strategisk nivå og har et 

ansvar for å sikre at på en måte de forventningene som ligger i prosjektet, at vi klarer å produsere 

leveransen, at vi har læring og at vi jobber metodisk riktig sånn at vi har riktig teamsammensetning 

og riktig fokus. Så er jo det her et prosjekt hvor læring er hovedfokuset med det vi gjør. Det er 

ikke så mange OL-datoer som man skal rakke. 

 

01:15 I forhold til at dere skal rapportere til overordnede for status. Hvor ofte gjør dere det?  

- Vi har månedlige møter, så der rapporterer vi. Også er det mye kommunikasjon. Ellers er det mye 

endringsledelse og på en måte arbeid på tvers, i og med at det er tre, store organisasjoner som må 

navigeres. Så det er mye tid som går i å sikre at folk er samsnakket25 og finne ut om man er 

omforent og hva vi skal samarbeide om  

 

01:50 Vil du si din rolle er mye knyttet til å koordinere og har fokus på koordinasjon? 

- Ja, mye koordinering. Både litt sånn på et detaljeringsnivå, når det er behov for det, men også mer 

strategisk eller sikre at vi leverer på forventningene. En del av forventningen til prosjektet er jo at 

vi selvfølgelig skal gjennomføre pilotene, men og at man skal lære og lære seg den metoden man 
skal jobbe med og at brukermedvirkning på en måte kommer tettere på og at man blir bedre på 

det som organisasjon. Så der ligger det en ting at man skal gjennomføre ting i prosjektet.. men vi 

har ganske mye aktiviteter for å dele den læringen i organisasjonen ellers.  

 

02:30 Har dere et format eller en måte å få frem hva dere har lært? Er det rapporter eller er det..? 

- Det er alltid rapporter. Også i tillegg til det så har vi hatt en del frokostmøter, lunsjmøter, Matprat. 

Det heter litt forskjellige ting i de ulike organisasjonene. Også prøver vi å dele det som er aktuelt 

å dele på sosiale medier eksternt, men også på “workplace” type ting for de organisasjonene som 

har det. Ellers blir det mer artikler på intranettet og den type ting.  

 
03:00 Og de frokostmøtene, er det eksternt eller internt?  

- Primært internt, også har man invitert inn de eksterne som man tenker at det er aktuelt for. Også 

er det ellers noen innlegg på en måte om prosjektet eksternt. Enten på konferanse eller har vært 

og snakket for ulike fagorganisasjoner som kanskje har et frokostmøte, eller noe sånt. Og da er 

det jo eksternt. Vi prøver å gjøre mest mulig av det, men det er ikke alle pilotene som er like 

aktuelle å gå ut til alle innbyggerne og fortelle om. Hvis du kjører en avgrenset pilot for bare ti 

brukere, så vil du egentlig ikke at alle nødvendigvis skal vite så mye om det fordi de får raskt en 

forventning om at det er et produkt eller løsning eller tjeneste som kommer snart. Det er det å 

finne den balansegangen.  

 
03:48 Jeg har sett at dere tidligere har referert til at dere har en slik Living Lab-metodikk, men at 

dette har blitt fjernet fra deres nettsider. Jeg lurer derfor på hvilken metodikken dere bruker i 

dag? 

 
25 On the same page 
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- Det er fremdeles det (Living Lab-metodikk) vi bruker, men da vi startet, så hadde vi jo et 

prosjektmandat der det står på en måte om Living Lab, og man skal involvere brukerne og 

næringslivet og at man skal kjøre tidsavgrenset pilotene på tid og geografi og sånn. Og 

hovedformålet med det er jo at vi skal teste ut tidlig på de som faktisk skal bruke det og få tidlig 

tilbakemelding på om vi er på riktig vei. Vi har hypoteser og ideer, verifisere om de faktisk er liv 

laget eller gir noe verdi26. Også er det alltid en prioriteringssak, så hvis det er liksom er to personer 
som synes det er kjempeinteressant, og de fleste ikke vil bruke det, så er det kanskje ikke noe vi 

kan bruke på en måte skattepengene på. Og der ser man jo at vi har hatt hypoteser, gått ut, også 

er det egentlig ikke det som er viktigst. Kommer liksom fjerde og femte rad. Hvis du for eksempel 

skal ha økt sykkelandel, så er det en del andre ting som skal gjøres enn på en måte ting man har 

sett på. 

 

Det betyr ikke at det ikke er en god ide. Det er kanskje bare ikke akkurat den tingen man skal 

starte med og som har størst gevinst. Ellers er det jo design thinking, fail fast, hvis du kjenner til 

på en måte begrepene. Det er litt sånn Lean og kontinuerlig forbedring. At man på en måte må 

innhente innsikt på problemstillingen man skal løse. At man raskt på en måte lager en ide eller en 
prototype eller et eller annet. Om det er på papiret med striKKog binders, eller..  få liksom 

visualisert det på en eller annen måte, og få tilbakemeldinger fra brukere eller innbyggerne eller 

de som skal brukerne. Ofte så snakker vi mye om innbyggerne som brukere, men ofte er det jo i 

hvert fall to brukere. Du har på en måte sluttbrukeren der ute som skal bruke tjenesten også har 

du en del data og informasjon som skal håndteres av noen interne. Man må på en måte kunne 

håndtere begge de brukergruppene samtidig som man skal forvalte systemet eller ja, få det til å 

rulle og gå. Så er metoden Living Lab, ikke en sånn, liksom her, akkurat sånn skal det gjøres. Men 

det er liksom ett sett med virkemidler og verktøy som man kan bruke. Så tanken den er jo at man 

går ut, henter innsikt, lager noe, får tilbakemelding også evaluere hva betyr det egentlig: ”Skal vi 
fortsette?” Ja, vi fortsetter. ”Hva gjør vi annerledes?” og man jobber i iterasjoner. 

 

06:29: Har dere sånne brukerreiser og eller?  

- Det ble laget i starten i forbindelse med sykkel, litt i forhold til det med før, under og etter reisen 

og man så litt på det. Ellers så har man på, skulle du snakke med Kari Anne og de? For de har helt 

sikkert laget det i forbindelse med det prosjektet. Også har vi hatt en del andre prosjektet hvor det 

på en måte har vært mer teknisk og på en måte brukerreiser er kanskje der hvor du egentlig skal 

merke det. Det kan være i forhold til blindsone og teknologi. Det kan ha vært mer på å finne ut av 

er teknologien god nok til at det er noe vi faktisk kan teste, så derfor har man ikke laget 

brukerhistorier og sånne ting på alt. Men definitivt, jeg tenkte litt også man har en del ting å gå på 
i forhold til hvor tidlig man går ut og snakker med sluttbruker. Man er jo litt sånn.. Mange er jo 

fageksperter og ansatt som en fagekspert. Det sitter langt inne egentlig. Man sitter inne på 

kontoret, på møterom her, og snakker mye om: ”Hva tror du?”, ”ja”, ”Hva tror du om vi gjør det 

sånn?”, ”Ja, det hadde vært kult. Det hadde vært spennende.” ..også går ukene. Også når du da 

først går ut, så har du egentlig så mye eierskap til det fordi du har brukt så mye tid på det at det 

blir veldig vanskelig å slippe det, men hvis du hadde gått ut enda tidligere så hadde man på en 

måte sagt: “Nei, okei. Nei. Det var ikke noe å bruke tid på”, så kunne man ha fortsatt på noe annet. 

Det blir litt sånn at man får idea-eller ”job protection” hvis man venter for lenge og det er 

vanskelig å snu for det er litt sånn kulturelt også. Man forventes liksom at man skal kunne svare 
for ting og at man skal vite før man går ut og sier noe. Så, jeg merker at det er litt sånn vanskelig 

å snu det, men folk vil jo! Så det ikke liksom at man ikke vil eller ikke vil skjønne, men det er 

bare at liksom instinktet er liksom bare at man skal finne ut litt mer før vi drar og snakker med de. 

 

26 The main purpose of it is that we test early on those who actually are going to use it and get early feedback on whether 

we are on the right path. We have hypotheses and ideas. Verify if they are life made or provide some value 
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08:30 Vært en del av prosjektet siden 2017. Kan du fortelle litt mer hvorfor og hvordan prosjektet 

ble startet? 

- Ja. Så da jeg startet så hadde da Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten i Oslo Kommune laget et felles 

mandat i juni 2017 fordi de visste at de måtte samarbeide. Det var vel en av partene, Vegvesenet 

tror jeg, som hadde tatt initiativet, vært å banket litt på dørene hos de andre på en måte: “Lyst til 
å jobbe med fremtidens mobilitet?”. Det kan vi gjøre sammen og ikke gjøre hver for oss. I Oslo 

så er det også sånn at du har jo kommunale veier, også har du Vegvesenet som har den såkalte 

“hovedåren” som går tvers gjennom byen. Og vi som forplikter oss, har jo egentlig ikke noe 

forhold til hvem som forvalter de ulike veiene. Så de var litt opptatt å få ting mest mulig sømløst 

til innbyggeren. Også var det vel Ruter som kom inn i lupen og har jobbet mye med på en måte 

brukermedvirkning, Living Lab-type. Jeg tror Living Lab er et sånn begrep som betyr ulike ting 

for ulike personer. Også i prosjektet. For jeg tror brukermedvirkning er et bedre begrep sånn sett. 

Så de fiKKnok inn den metoden inn i på en måte mandatbeskrivelsen. Så da sto det eksempler 

ting man kunne gjøre, men samtidig la de ned sånn her er de tre hovedmålene vi skal oppnå: 

fremkommelighet, trafikksikkerhet og klima og miljø. La oss finne ut av hva vi skulle gjøre 
sammen. Det var et veldig godt skrevet mandat også veldig åpent, men samtidig la det føring på 

hvordan man skulle jobbe, og ikke hva man skulle levere. Det ga et riktig mulighetsrom. Men jeg 

tror de hadde brukt et år i forkant for å egentlig landet med mandatet og finne ut av at man skulle 

samarbeide. Så det er nok, sånn samarbeidsmessig, så må man sette av tid til det. Det er ikke 

sikkert at alle er på samme sted samtidig. Så hvis du får en henvendelse, og egentlig er opptatt av 

noe annet, så blir det sånn fort kanskje at man egentlig bare sier nei, men hadde man kommet to 

uker etterpå, så hadde man kanskje sagt ja. Jeg merker jo det i prosjektet at på en måte det krever 

tid. Man må liksom pushe litt.  

 
10:45 Hvor mange er det som er fulltid på prosjektet?  

- Det er mange. Det kan kan jeg sjekke opp etterpå og sende over listen. Det varier litt i de ulike 

fasene, men jeg kan sjekke nå hvordan det står akkurat nå. Også er det jo organisert sånn at vi har 

noen fellesressurser, blant annet meg. Vi har to tjenestedesignere, løsningsarkitekt, som på en 

måte er dekket av felles. Også er det ansatte eller innleide spesifikt på de ulike prosjektene. Også 

bruker vi en del av ressursene på tvers, sånn på en måte, i de aller fleste pilotene, så er det en 

kontaktperson, for de andre to organisasjonene. For det er alltid en organisasjon som har 

hovedansvaret for det. Som gjør at det er liksom en “go-to” person du har hvis du skal finne noe 

om det i organisasjonen. For eksempel på selvkjøring, så er det ingen som har selvkjøring i sin 

stillingsbeskrivelse. Det er ikke sånn at det er lett for andre utenfor sin egen organisasjon å vite 
hvem er det vi skal snakke med. Så det har fungert veldig bra at vi har på en måte en kontaktperson 

som håndterer ting.  

 

12:00 Du nevnte at det tok et år ca. for dere kom fram. Er det slik at alle aktørene kom inn samtidig? 

Ruter kom vel inn litt senere slik jeg forsto det ? 

- Når man startet opp, i forhold til gjennomføringen så var det vel alle tre på plass.  

 

12: 10 Ja, de var det?  

- Ja, det var det. Men i det året hvor de jobbet med å etablere samarbeidet, før de egentlig startet 
med å gjøre noe og lage det prosjektmandatet, så var det kanskje litt til og fra, men det var før min 

tid.  

 

12:30 Hvorfor Ruter kom på? 

- Nei, ikke noe mer enn at det var veldig naturlig å ha de med. For prosjektet har jo nedslagsfelt i 

det som var Oslo og Akershus. Ruter har jo kollektivtrafikken i det området. Bymiljøetaten og 
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vegvesenet dekker jo veiene innenfor det området sammen. Jeg tror vel egentlig at.. altså som 

sagt, de har jo gått mye inn med brukermedvirkning, og det har vel spennende for de to partene, 

sånn som jeg har forstått det. Så de ville veldig gjerne lære seg mer av det. Så er det selvfølgelig 

gjort deler av det, i de store organisasjonene, men sånn ut ifra at det er gjennomsyra i måten vi 

jobber på. 27 

 
14:40 Kan du beskrive litt mer hvordan du ser de ulike aktørenes roller i prosjektet? Hva er det de 

har å tilby, hva er deres fokusområder, hva tilbyr de? 

- Ja, alle har jo sine styrker. Det varierer veldig, men vi ser jo vel spesifikt på kompetanseområder. 

Så mye av fordeler med å kjøre ting felles er jo at man har flere å sparre med på tvers. Også tror 

jeg i hvert fall det de andre har sagt er jo at det å skjønne konsekvensen for noen andre for det 

man selv gjør blir større. For ofte så.. ikke i prosjektet i det hele tatt, men det blir ofte en sånn 

konflikt, for du tar en beslutning også er det noen andre som blir sånn: “Men har dere ikke skjønt 

at det betyr det og det og det for oss”. Og det tror jeg kanskje.. alle forstår at ting har en 

konsekvens, men jeg tror folk har skjønt det mye tidligere på en måte, hvorfor det er vanskelig for 

en annen part å på en måte si ja eller nei til de ulike tingene da. Det er faktisk det å ha en større 
forståelse for andre sine arbeidsoppgaver og konsekvenser for mobilitet er litt som en økosystem. 

Hvis du tar bort en del, eller andre på det så vil folk endre adferd, og da blir det mer eller mindre. 

Så på en måte hvis du tok bort bomringen, så hadde det blitt flere biler, og så hadde det blitt dårlig 

fremkommelighet så hadde det kanskje på en måte også mistet noen biler fordi det hadde tatt så 

lang tid i køen og noen hadde gått over til buss også mye samspillet. Så det å skjønne hverandres 

sine styrker, kompetanse - mest faglig, tror jeg er veldig nyttig. Og det kommer det et godt 

eksempel på i forhold til selvkjøringsprosjektet, hvor man har vært helt avhengig av at noen kan 

gjøre en vurdering av hva er konsekvensen hvis vi gjør sånn og sånn. Og der har jo Bymiljøetaten, 

de har jo veldig god bredde. De jobber jo ikke bare med vei. De jobber mye med alt fra sport til 
idrett til park og mark. Ja, så man ser at det er stor, man får mye større bredde. Også juridisk sett. 

På en måte hvor man sitter å jobbe med ting som er fremtiden også har man da dagens regelverk. 

Som på en måte, det er vanskelig å få ting til å passe inn i det som er laget for gårsdagens tjenester. 

Og da må man utfordre det litt, så da er det fint å egentlig være flere sammen. 

 

17:25 Har du noen spesielle måter som dere samarbeider for å fremme innovasjon? 

- Det er vel kanskje to ting primært. Det er ene er jo arbeidsmetoden i forhold til design thinking 

og det med å jobbe med problemstillinger i stedet for løsninger. Der igjen er det jo også noe man 

ser veldig lett at folk har en tendens til å hoppe veldig fort på løsning og da hemmer du litt 

innovasjonen fordi du på en måte lager en mer digital løsning på det du allerede har. Enn å kanskje 
finne ut av kanskje er det andre ting man kan gjøre. Som eksempel på en måte hvis noen skal på 

en måte ta bilen til jobb for de skal rekke å kjøre bort på trening på ettermiddagen, så blir det sånn: 

“Hvor fort kan vi få den personen på bussen hjem, sånn at de slipper å ta bilen?” eller du kan snu 

på det: “Hvordan kan vi hente og levere sønnen eller dattera på trening, sånn at de ikke må rushe 

hjem?”. De kan ta bussen. Det er mange måter å løse ting på. Det er vel innovasjonen kommer 

inn. For hvis man jobber mer riktig metodisk, så bruker nok tid på behov og skjønne det, og åpne 

opp for at det finnes flere løsninger enn den første du kanskje tenkte på. Så håper vi at, ja, at det 

blir innovasjon i prosessen. Også har vi nå nettopp kjørt en prosess  for å identifisere nye 

prosjekter og få fram nye ideer og da må man ha workshop på tvers på en måte for å åpne videre. 
..  

 

19:00 Er det noe du kanskje føler ikke fungerer så godt med den prosessen du jobber nå og du ser 

forbedringspotensialet? 

 
27 get it permeated in the way we work 
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- Ja, vi har masse forbedringspotensialer. På mange områder. Både metodisk, som jeg nettopp 

snakket om, i forhold til det at så lenge det ikke sitter i ryggmargsrefleksen din å snakke med 

brukerne, og det man hopper for lett over på løsning. Så det vi jobber med er å hele tiden liksom 

å, som for eksempel, hvis lederen skal prioritere da, så ønsker vi at de prioriterer på problemer 

som skal løses, ikke på løsningen. Men der har man kanskje allerede liksom begynt å tenke ut en 

løsning fordi at man har hørt om en eller annen løsning og det er det som har trigget deg til å på 
en måte ta ideen inn i felleskapet, og da sitter liksom med selve løsningen. Så det å ta noen skritt 

tilbake er jo vanskelig. Man må. Det tar tid. Jeg tenker at det er en modningsreise man må jobbe 

med over tid. Det hjelper ikke på en måte bare å gjøre det i noen få prosjekter. Man må gjøre det. 

Også må man få lov til ta å ha takhøyden ” til å feile. Det har vi i dette prosjektet her. At man får 

lov å gjøre ting som man ikke har gjort før. Så alltid alltid ting som kan bli bedre, også er det også 

ting som man gjerne skulle ha sett kunne blitt bedre, men som bare ikke lar seg gjøre. Som for 

eksempel at man er tre parter og at ikke alle kan sitte sammen hele tiden. Så sånne utfordringer 

har man jo, men det har man jo alle prosjekter.  

 

20:40 Er det noen spesielle utfordringer du ser med å involvere mange aktører inn i et prosjekt? 

- Det tar jo tid, men man har kanskje ikke råd til å ikke samarbeide. For at hvis man skal finne de 

gode løsningene, så man samarbeide. Så det å finne den avveiningen på når er det man skal 

samarbeidet og ikke. Jeg opplever ikke at vi har det her, men jeg opplever for ofte at i alle fall i 

bransjen så snakker man mye om at man må samarbeide, men så definerer man egentlig ikke på 

hva og hvordan. Man må være sånn ærlig med samarbeidet, mens hvis man klarer å konkretisere 

og lage noen felles mål, så er det mye lettere. Og på en måte vite når vi skal samarbeide aktivt og 

når man bare skal dele informasjonen.  

 

21:25 I forhold til pilotprosjektene her, at det ikke skal være noe konkret resultat og at det er mer 

en testfase. Men har dere noen mål som dere har satt? 

- Det varier veldig fra pilot til pilot. Noen har mye større ambisjonsnivå og omfang enn andre. 

Selvkjøring har en visjon i forhold til hvor man skal hen med selvkjørende kjøretøy og 

selvkjørende kollektivtrafikk, som er veldig tidlig, og som vi jobber veldig målrettet mot. Også 

har vi hatt andre prosjekter som er i mindre skala hvor man ikke har de store liksom fremtids-, 

sånn breddevisionene på en måte, som for eksempel HC-parkering hvor man tester ut om man kan 

ha teknologi som gjør at man kan vise om det er ledig eller opptatt, sånn at på en måte både kan 

gi HC-parkeringsbrukerne bedre tilbud og mer forutsigbarhet, men også for at kommunen skal 

kunne se bruken av plassene og arealet, og kan tilrettelegge plassene der det er behov for det. Man 

bruker mye midler per i dag på manuelle tellinger og sånne ting.  
 

22: 25 Har dere noen konkrete mål for kombinert mobilitet? 

- Ruter har et målbilde i forhold til Kombinert Mobilitet og som består av flere ting som ligger i 

prosjektet, som for eksempel bestillingstransport. Det her med “on demand” bestillingen, så det 

kan hende at de egentlig, de som jobber med RuterPilot kan fortelle litt mer om målbildet.  

 

23:00 Hva er det som motiverer for å kunne finne de gode løsningene? 

- Det som har vært morsomt i dette prosjektet her er at folk har på en måte kommet og banket på 

døra og sagt at dette høres kjempespennende og jeg vil gjerne være med. Så folk tenker at dette 
her er en del av fremtiden og vil gjerne være med på det. Så det er mye, mye vilje. Folk er veldig 

engasjert. Veldig entusiastisk, så det har vært gøy. Det er ingen som på en måte synes at det er 

kjipt å bli plassert inn i et prosjekt, på en måte at de skal gjøre en jobb, så det er bra. Også er det 

noe med at man har på en måte en tydelig forankring i ledelsen på at dette er noe som skal gjøres. 

Og da tror jeg det er lettere å få gjort det.  
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23:45 Hvordan dere jobber sammen og hvordan dere samarbeider? 

- Vi bruker en del verktøy. Vi har type Trello, Slack og denne type ting for å styre oppgaver og 

fordele oppgaver og dele informasjon. Generelt sånn standard dokumentarkiv hvor ting lagres og 

deles og sånne ting. Også har vi koordineringsmøter annenhver uke, for de som er hovedansvarlig 

for de ulike prosjektene. Presentere for hverandre og for å dele innad i prosjektet og se synergier 

på tvers. Eller man tar opp tema for å diskutere. At man får litt sparring på det, liksom noen andre 
øyer og sånne ting. Så vi jobber en del på tvers, også er det en balansegang med å finne ut av hvor 

mye trenger man å dele av informasjon versus å jobbe effektiv. For det kan på en måte, det er 

vanskelig å finne en sånn balansegang. Det endrer seg, så vi har på en måte justert litt på 

frekvensen på de møteseriene også etter behovet underveis. Også jobber vi mye med 

kommunikasjon i forhold på en måte å kunne ha en helhetlig kommunikasjonsplan. Og at folk 

husker på hverandre. Fordi det gjør man, også går man inn på kontoret sitt igjen også sitter man 

der også er man vant til at på en måte, bare skrive inn i Powerpoint-malen som er Statens Vegvesen 

sin eller Ruter sin, og da er det liksom allerede nesten glemt igjen. Så det er noe med å liksom 

bare, ja, få alle med og minne folk på det inn i mellom.  

 

25:40 Er det din rolle eller er det alle sin rolle? 

- Vi har et eget kommunikasjonsteam. Vi har bistand fra en kommunikasjonsrådgiver som kommer 

fra hver av partene, så vi, ja, har månedlige møter.  

 

25:55 Bare for å koordinere ting? 

- Ja. Veldig nyttig.  

 

En ting som jeg hadde tenkt til å nevne. Jeg vet ikke om du kommer tilbake til det, men i forhold 

til det med brukerinvolvering. En ting som kan være en utfordring i forhold til det, er at at brukeren 
vet ikke alltid best. Og brukere kan være veldig positive. Unormalt positiv, fordi de liker å 

“please”. Så hvis du får en henvendelse om å være med i noe, så det kan du på en måte kjøre en 

brukertest og de kan egentlig være ganske negative, men når du oppsummerer på slutten, så er det 

sånn: “Ja, ja, ja! Det er bra jobbet! Dere må bare kjør på! Bare fortsett”, fordi de vil på en måte 

“please” siden de synes det var så gøy å få være med på prosessen. Så når man jobber med 

brukerinvolvering, så må man ha en viss kompetanse også på å tolke de svarene man får, for ellers 

kan man egentlig ”gønne” på og kjøre på med noe som egentlig ikke klarte å fange signalene opp 

på at her var det nok ikke helt riktig. Så det er en ting som man må ha med seg da, fordi at det er 

veldig lett å si til andre som ikke har jobbet så mye med brukerinvolvering også gjør de. Også kan 

de lett gå i en sånn type felle, så den må man ha med seg.  
 

En annen ting også det i forhold til å få snakket med de riktige brukerne. Ofte hvis du går ut med, 

gjennom firma på en måte som rekrutterer brukere for dem, for en undersøkelse, så er de kanskje 

motivert av den gulroten eller motivasjonen som de vil gi deg. Om de får en gratis ”ditt eller datt” 

eller et gavekort, eller hva det er. Så det å finne de riktige folkene også de som har tid, er kanskje 

ikke alltid de som man burde snakke med. Man burde egentlig snakke med de som ikke har tid. 

Så det er en utfordring som man må bruke litt tid på.   

 

27:40 Hvordan har brukerne blitt involvert i disse prosjektene her? 

- Det har variert. Man har brukt firma på noen områder for å rekruttere, man har giKKde en 

definisjon på det slags type segment man er ute etter. Også har man fått kandidater ut eller  man 

har tatt kontakt med bedrifter. Som for eksempel syklister, som man har intervjuet. Det har også 

vært en del med sosiale medier, der man har gått ut med en annonse for å få folk til til å melde 

seg på. Så det har variert litt.  
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28:15 Nå har jeg mest fokus på Kombinert Mobilitet. Vet du om hvordan de har blitt involvert her? 

- Så vidt jeg vet, så har de gjort det via sosiale medier i starten, men hør gjerne litt mer. For de har 

også endret litt i forhold til verktøy og hvordan de følger det opp. 

 

28:30 Hvem vil du si er ansvarlig for sikre inkludering av brukerne?  

- Alle. Også er det jo sånn at man hjelper hverandre på å huske på det tidlig nok. Man husker på 
det, men det er bare det å komme og pushe litt på at man må gjøre det tidligere.  

 

28:50 Er det noen måter dere samarbeid på eller tiltak dere tar for å sikre at brukerne blir husket 

på gjennom hele prosessen? 

- Hvert prosjekt rapporterer jo hver måned. Vi er ganske tett på hverandre. Så det er egentlig 

kontinuerlig gjennom deltakelse i møtene eller ved rapportering. Det er jo en del av 

arbeidsprosessen vår, så det er ikke liksom sånn at vi venter, også kommer det en statusrapport, 

og bare: “Husk de derre brukerne”. Det er kontinuerlig. Vi har tjenestedesigner som jobber med 

de ulike prosjektene og de har det jo under huden.  

 
29:45 Hva legger du i begrepet innbyggerinvolvering eller brukerinvolvering?  

- Altså det er noe med å involvere de, så ligger det kanskje ikke det i begrepet, men min definisjon 

på det vil jo være å gjøre det tidlig. At man på en måte gjøre det tidlig nok, snakke med de og at 

man har de med seg allerede fra på en måte idefase også kontinuerlig gjennom sløyfa. Så det er 

noe med å finne ut av og egentlig starte med slutten: ”Hva er det liksom, hva er suksess? Hvem 

er det som skal bruke det her? Hvem er det som må være fornøyd med det? Hvilke personer er det 

eventuelt vi ønsker å tilby noe sånn at de kan endre adferd for å oppnå større samfunnsmessige 

mål?”. Da må man på en måte finne ut av hvem er de personene også må man ha de med seg fra 

starten av. For det er ingen som er på en måte lik en selv. Selv om alle er litt lik hverandre, så tar 
man jo ulike valg. Så det å. Mye av det vi jobber med er ikke innbyggerbehov, så det er ikke noen 

som står på en måte og roper: “Jeg må ha en selvkjørende buss”, eller at: “Jeg må redusere 

karbonutslippet”. Det er sånn: “Jeg skal på jobb”, så det er noe med at vi skal oppnå noen 

overordnede målsetninger ved å gi et tilbud som brukerne har behov for, eller at de kanskje ikke 

vet at de har behov for. Da tenker jeg at da vi er inne på innovasjon og man begynner å tenke på, 

eller tilby tjenester som ikke har vært der før eller på en annen måte, som gjør at kanskje det 

behovet du hadde blir borte. Eller at du har endret på det eller redusert det. 

 

31:30 Hvorfor mener du innbyggerne bør bli involvert i prosjektet?  

- Altså hvis det er de som skal skal bruke det man skal lage, så er man avhengig av at de er 
interessert i det. Pluss (!), ikke bare at de er positive til det, men også forstå konsekvensene av 

det. For du kan få negative effektiv av ting og. Også mye diskusjoner ikke sant i forhold til for 

eksempel el-sparkesykler. Man kan være redd for at det skal erstatte gange. Det har en dårlig 

effekt på helse, så man på en måte ivareta hele det perspektivet, litt som det økosystemet som jeg 

nevne tidligere at man må forstå konsekvensene av det, ikke bare sånn direkte der og da.  

 

32:15 Har du noen erfaring fra innbyggerinvolvering og brukerinvolvering fra før av? 

- Ja. For min del, altså nå føler jeg liksom at de de siste årene så har jo det her med design thinking 

og mye av den type metode er også noe man har hatt der hele veien, snaKKom brukertesting og 
involvere de, men det som man jobber med, og har blitt mye flinkere på nå, er å ta de med enda 

tidligere. Før har det vært sånn du må lage en idé og så skal du lage noe, og så skal du brukerteste 

den før du slipper noe. Mens nå skal du egentlig egentlig brukerteste ideene mye tidligere. Så sånn 

involvering har jeg jobbet mye med systemutvikling prosjekter og den type ting tidligere. Og alltid 

vært veldig opptatt av sånn der å starte med slutten og finne ut av hvem er det skal skal være 

“happy”, hvem er det internt som egentlig trenger løsningen, for ofte så kan du få noen som 
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bestiller noe som er kanskje ikke egentlig er de folkene eller de har andre forventninger. Så det 

liksom prøve å se for seg sluttresultatet: hvem er det som skal være happy her og hvem er det som 

kommer til å være berørt av det, også må man ta de med seg helt i starten.  

 

33:25 Mener du at innbyggerne hemmer eller fremmer innovasjon? 

- Verken det ene eller det andre. Det kommer helt an på tilnærmingen. Det kommer an på om man 
stiller de riktige spørsmålene, for du får det svaret du spør om. Det blir litt som, det er et eksempel 

i forhold til at det er en elv og en bro som er ødelagt også står det folk på begge sidene, også er de 

sånn: “Vi må fikse bruen”, men hvorfor må vi fikse bruen? Jo, for den er ødelagt. Okei, men 

hvorfor det? Jo, fordi vi må over elven. Okei, hvorfor må du over elven? ”Jo, fordi at jeg skal 

snakke med noen. Okei, men da er det kanskje ikke bare å fikse broa, da kan det kanskje være en 

telefon? Okei, nei, men hvorfor skal du snakke med noen? Jo, for jeg er egentlig ensom.  Okei, 

jeg tror ikke vi trenger å komme over den elven egentlig, for vi har noen andre som bor på samme 

side som deg.” Det er liksom man må å stille de riktige spørsmålene for å finne ut av hva er det 

man har behov for. Og da hvis du ikke stiller de på riktig måte, så får du jo et svar som vil hemme 

deg eller ikke. Så jeg tenker at man må involvere de uansett, men man må vite nok om hvordan 
man på en måte skal involvere.  

 

34:40 Kan du si noe mer om hva du synes er verdien med å involvere brukerne?  

- Utover det jeg allerede har nevnt, så tenker jeg jo at mye av, altså hvis man man skal oppnå en 

god del endringer som krever omstilling som person i hverdagen, så er det en reise. Det er ikke 

gjort over natta. Det skjer kanskje fort i løpet av noen år. Hvis vi ser tilbake så har vi gjort mye 

endringer ut ifra det som har skjedd, men man må de med seg og da må man snakke med de og 

klargjøre de litt på en måte. Så hvis du på en måte bare pøser på med ting uten å involvere folk, 

så tror jeg på et måte at de får nok på et eller annet tidspunkt og bare vil stride imot. Så det er noe 
med med å forklare hvorfor man gjør det. Også er vi jo som mennesker, vi er jo liksom ikke, vi 

elsker jo ikke endring. Noen gjør jo det, men de aller fleste er jo litt sånn: “Det enkleste er jo det 

jeg kjenner”, mens når de ser tilbake så tenker de..Altså der og da, så tenker tenker de at den nye 

løsningen blir verre, også når de ser tilbake så tenker de at dette her er jo bare supert. Vi kan aldri 

gå tilbake. Men man må, ja, snakke med de.  

 

36:10 Framtidsutsiktene til prosjektene – hvordan ser de ut? 

- Akkurat nå, så er det. Altså i forhold til opprinnelig mandat så skal prosjektet løpe nå ut desember 

i år. Alle ønsker jo å fortsette samarbeidet, så vi jobber nå for å finne ut av hva slags form på en 

måte det skal fortsette i. Også jobber vi jo med noen ideer rundt noen nye prosjekter og en del av 
de prosjektene som pågår vil jo uansett løpe utoverden perioden. Det vi har sett på nå er fordeler 

og ulemper med den riggen vi har nå, og hva er de ulike alternativene for å forsterke de positive 

tingene og hvordan gjør vi det enda bedre egentlig i fortsettelsen sånn at man lett kan samarbeide 

egentlig..  

 

37:00 Er det slik at prosjektet har en deadline eller er det slik at prosjektet går ut helt til partene 

avslutter samarbeidet? 

- Hvert delprosjekt har jo en deadline i de ulike prosjektene, så der har man jo frister løpende og 

milepæler. Og overordnede så er det desember  2020 som er på en måte den opprinnelige fasen 
hvor man har sagt at vi skal gå til dit og så får vi ta en fot i bakken og finne ut av hva man gjør 

videre. Og der har vi ikke tatt noe beslutning enda, så det jobber vi med. Kanskje i løpet av neste 

måned vi må man ta den beslutningen på hvordan man viderefører samarbeidet. For det foregår 

jo samarbeid også utenfor prosjektet. Man må jo ikke ha en rigg for å samarbeide, men det er noe 

med å skape det rommet for å teste ut nye ting og på en måte kunne sparre med folk som.. altså 

når når man jobber med ting som ligger i fremtiden, så er det ikke så mange innenfor kanskje 



  9 

 

avdelingen din som kan noe om det. Men kanskje sitter det noen andre i en annen organisasjon 

som kan mer om det, derfor må man koble folk.  

 

38:00 Drømmescenario - hvordan ser prosjektet ut da? Tenker særlig på Kombinert Mobilitet? 

- Nei, drømmescenario er at vi hadde kanskje en god miks mellom mye innovasjon og veldig 

konkrete kanskje forbedring.. altså både nye ting, men også på en måte forbedring av det man har. 
At man jobber med en god ”kombo” på det og gjerne at man har kommet så langt at på en måte 

alle som har vært med i prosjektet, liksom er veldig trygg på metoden og at de kan ta det videre i 

organisasjonen sin, sånn at de kan få nytte av det også utenfor.  

 

38:50 Vil du si at metodiKKer en essensiell faktor for å komme fram til løsningene? 

- Metoden er ganske viktig output av det vi jobber med. Opplever at, det sa jeg egentlig, at man 

snakker for mye om konkrete løsninger, enn behovene. Og det tror jeg hemmer innovasjon og må 

får ikke så stor effekt utover det man lager, som hvis man hadde skjønt det og brukt litt mer tid på 

det. Og den.. der tror jeg der overføringsverdi til helt andre ting som ikke er, som ligge utenfor 

mobilitet. Jeg husker at da jeg startet så var jeg på en runde hos alle de tre organisasjonene for å 
bli kjent, og snakket med mange ulike personen som var på en måte sentral for sine fagfelt og 

sann. Da husker jeg en som jobbet med park, som sa det så fint at vi lager jo park, men det vi 

skulle gjort var jo egentlig å bare å strø ut sand også la folk gå der også ser hvor folk går og så 

skulle vi ha bygd parken. For det vi gjør, er at vi bygger en park, også står vi der og ser: “Men 

hvorfor går på gresset der?” De skal jo altså... Dere ødelegger parken våres. 

 

40:15  Hvordan mener du at kan komme frem til de gode løsningen innenfor mobilitet? 

- Altså definitivt ved å jobbe sammen. Tørre å gjøre ting man ikke har gjort før, samtidig som hvis 

man må klare å realisere på det og få litt fremdrift, så må man ikke også gjøre for mange ting 
samtidig. Og det er jo vanskelig fordi man skal på en måte forstå hele bildet, så det med å finne 

en balanse på hva man skal gjøre og ikke. Og hvem man skal samarbeide med og ikke, for det.. 

man må samarbeide, men det kan.. Da jeg startet i prosjektet, så ble jeg overrasket over hvor 

mange sånne konsortiumog forskningsprosjekter og sånne ting man egentlig kunne være med i. 

Og man kunne vel egentlig sitte å bare jobbe med det uten å være liksom nede ute i felten, på en 

måte, der ting skjer. Og det er tror jeg kan.. Noen må gjøre det og, men man må alltid finne en 

balansegang da. For ellers så springer man bare rundt og samarbeider og egentlig ikke liksom får 

gjort noe. Jeg opplever ikke det som et problem her, men sånn generelt sett innenfor mobilitet, så 

er det lett å komme å si “vi må samarbeide”.  

 

41:40 Har du noen tanker eller momenter som du mener du ikke har fått frem vedrørende 

innbyggerinvolvering? 

- Nei, jeg tror vi har vært innom det meste. Det som kanskje er greit å få med er, fordi at det er 

første gangen jeg har kommet inn i et prosjekt hvor det har stått i prosjektmandatet at vi har rom 

for å feile. Og det synes jeg partene fortjener veldig ros for det, og har gått inn med veldig riktig 

utgangspunkt. Og vært.. ikke vært spesifiKKpå hva man skulle gjøre heller. Så det har på en måte 

vært veldig riktig utgangspunkt hele veien. Også er det selvfølgelig en veldig stor fallhøyde da 

fordi på en måte dette er noe man må finne ut av selv. Hva er det riktige å gjøre, men det tenker 

jeg er mye bedre enn å ha fått en bestilling som kanskje ikke er helt liksom, ja.. Det er vanskelig 
å vite hva man skal bestille da uten å ha satt seg inne i det. Så den har vært tenkt veldig viktig og 

vet veldig.. de har skjønt problematikken, så det har vært veldig veldig gøy å få jobbe med det. 
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Applied Autonomy (AA) 

 

 

00:28 Kan du fortelle litt om stillingen din i Applied Autonomy?   

- 00:30 Min stilling er å være daglig leder, gründer i Applied Autonomy. Så det er… som daglig 
leder i et oppstartsselskap så er det jo å finne gode hoder som kan dekke de områdene som vi har 

satt... som er viktige at vi må ivareta for å etablere en god virksomhet. Også er det… nei, ivareta 

at vi har finans på plass, teknologi på plass til å gjøre det vi skal gjennomføre. Også er det å 

samhandle med… hva vi kaller markedet. Det er vel egentlig ofte litt sånn bredt fordi at man må 

finne ut egentlig hva er de viktigste problemstillingene som vi kan løse som er relevante for 

selskapet. Det er viktig å lære fordi man starter jo ganske… gjerne litt sånn bredt, også må man 

lage en god handlingsplan for gjennomføring av den virksomheten man skal etablere med å ta tak 

i det som gir nytte og lav kompleksitet… rett kompleksitet til rett tid. Altså tid er jo et viktig 

element å utrette. Min rolle er jo å sørge for et godt og sunt selskap. At det er hyggelig å jobbe og 

at eierne er fornøyde og ja, ting går greit. Og at kundene ikke minst er fornøyde.  
 

02:07 Kan du fortelle litt mer hvordan samarbeidet med TKC&L By&Lab ble til? 

- 02:13 Det er jo det… det viktigste er jo at vi deler på en måte et verdisett og en… og da er det at 

vi har fokus på bærekraft innenfor mobilitet og at vi har også fokus på næringsutvikling fordi det 

vi… på en måte ser da det er at de.. nye typer transportsvarene kommer, de kommer uansett. Det 

vi kan gjøre er jo å være med og forsterke de delene som er bærekraftige av det og vi kan gjøre 

det på en slik måte at også Norge får en… en rolle i det som gir både at vi kan skaffe 

arbeidsplasser, men også at vi har mulighet til å kunne påvirke, altså kunne dra det i den retningen 

som vi i fellesskapet ser er bærekraftig og god da.28 
 

03:12 Men hvordan samarbeider dere da med de andre aktørene i By&Lab? 

- 03:18 Det er på flere nivå. Altså rent sånn organisatorisk, så har vi en styringsgruppe hvor de 

viktigste, altså interessentene som bidrar inn har representanter i styringsgruppen. Der piloterer 

de prosjekter. Der setter de opp retningen vi skal jobbe i. Der… der beslutter man også diskuterer 

åpent ulike deler av disse utfordringene vi adresserer. Så styringsgruppen er liksom nummer en 

på toppen. Så har vi noe som vi kaller “The Engine”, og det er der vi skaper prosjekter. Der er 

KK, næringssjef i Kongsberg, som jobber i dag i brytningen mellom på en måte en offentlig aktør 

som er kommunen som skal ivareta innbyggerne i kommunen, som skal.. KK har også da fokus 

på det som går på det å ivareta næringslivet og adressere nye muligheter for næringslivet. Så KK 
er både en seksjon som ivaretar innbyggerne og Kongsberg som sted, men også har et fokus på 

næringsutveksling. Og han tenker på.. den måten kommunen tenker på her i Kongsberg er at alt 

må ikke skje i Kongsberg. Skal vi få noe på en måte kraft innenfor det å sette retning og være med 

å bidra, så må vi tenke landslag og det… det er også KKbærer av selv om han kommer fra 

Kongsberg som sted og representerer Kongsberg kommune. Så er det SVK som er fra Statens 

Vegvesenet som jobber med trafiKKog byutvikling. Som jobber med intelligente 

transportsystemer som representerer en stor, nasjonal… både bruker men også retning i forhold 

til innføring og bruken av nye transportløsninger i by og i distrikt. Også er det Francisco som er 

fra Kongsberg Innovasjon, som er en kubator som er på en måte i brytning mellom den store 

industrien i Kongsberg og oppstartsselskaper. Så er det… så er jeg også der, som er… på en måte 
ikke en ren daglig leder, men jeg er både forretningsutvikler som har jobbet mye med… altså min 

bakgrunn er statsviter også er jeg teknolog, så jeg jobber mye med… trender, hva kommer av nye 

 
28 pulling it in the direction that we see in the community is sustainable and good 
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teknologier, hva skjer i utlandet, hva er testingen av de løsningene man ser i utlandet, ønsker vi 

å… hvilke deler ønsker vi. Ta fram hva ønsker vi å fokusere på i Norge. Hvilke elementer er det 

mulighet å ta en posisjon på? Så… ja, vi er en sammensatt gruppe hvor vi har ulike roller, ulike 

ansvar og hvor meninger brytes veldig åpent og godt i forhold til hva… hva vi på en måte tar frem 

som prioriterte prosjekter som kan henge inn på styringsgruppens prioriteringer. Også har vi 

konkrete prosjekter hvor vi jobber sammen da med aktørene som er interesserte og eiere av det 
konkrete prosjektet, så da er det den porteføljen av prosjekter vi.. vi ivaretar. 

 

07:00 Hva med de andre aktørene sånn Universitetet i Sørøst-Norge og ITS Norge. Hva mener du 

de bidrar med i samarbeidet? 

- 07:06 ITS Norge ivaretar en viktig funksjon i forhold til det som går på ITS standarder, så 

standarder som går på hvordan skal disse tingene sikre at de er åpne og ikke bare på en måte 

monopoliserer enkelte aktører. Så de ivaretar… at dette er både eksporterbart og holder til pass 

for det hele. Det gjør dette egentlig på en veldig god måte. De har jo både medlemmer fra offentlig 

og privat sektor i ITS Norge og de bidrar også til å finne EU-prosjekter vi kan replikere så… jeg 

synes de følger med bra på det. Universitetet i Sørøst-Norge er.. en kombinasjon av det som går 
å finne studentprosjekter som vi kan jobbe med, både på bachelor-nivå og på master-nivå, også er 

det også å.. forskere som kan da jobbe på ulike.. på en måte… noen jobber med impact-analyser, 

altså effekt-analyser og det de holder på med og andre holder på med å delta i de vanskeligste 

utfordringene som vi skal løse i gjennomføringen av prosjektene. Så… Universitetet i Sørøst-

Norge har jo et kapasitetsløft de har gjort for autonomi som vi mener i… i disse prosjektene vi 

har da, så er det ikke bare universitetet i Sørøst-Norge som er med. Vi har også hatt med oss TØI. 

Vi har hatt med oss studenter fra Sverige… fra Universitet i Lund så….  det er hele tiden viktig 

for oss å ikke bare tenke lokalt på dette her, men å tenke stort. 

 
08:56 Men i forhold til å fremme innovasjon, hva er det du mener du ulike… eller samarbeidet kan 

bidra med her? 

- 09:04 Ja, altså innovasjon her innebærer jo… å gjøre noe helt nytt som vi ikke har gjort før. Og 

det første vi må starte med da det er jo å stille spørsmålene: “Hva er det å se på? Hva er det… 

hvilke teknologier er det som kommer, men som ikke er fullstendige… som trenger noe rundt 

seg”. Akkurat som en… jeg får spørsmålet: “Hva skulle til for å få en selvkjørende bil… og få 

sjåføren ut?” og da sier jeg at: “Noen vil kanskje tenke litt enkelt og si at jo, har du fasttelefon, så 

er det bare å kutte ledningen… så er den telefonen en mobil”. Sant, men da vil den ikke virke. 

Og… den mobiltelefonen, for at den skal funke i de tjenestene vi er vant til i dag, så en det en 

rekke ting som er usynlige bak de appene som ligger der. Og det er de områdene der. Hva er det 
som ligger bak den… den selvkjørende bilen uten en vert om bord. Hva er det… hva er det den 

trenger for både at den oppleves trygt og bra å bruke for brukerne. Både på logistiKKog 

persontransport og drift og vedlikehold av vei og hva er det de trenger av støttesystemer rundt, 

ikke sant? For å kunne virke 99,9% av tiden. Sånn som vi er vant til at andre kjøretøy opererer. 

Det er jo adressere de ukjente områdene og finne ut av hva er det vi kan… og konkretisere de opp 

og hva er det vi kan gjøre. Også er det er å få ting på plass og teste ut i fra det. 

 

10:56 Er det noen utfordringer du ser med å samarbeide med så mange ulike aktører? 

- 11:02 Det er alltid spennende med mange aktører og det viktigste da er å på en måte forstå 
hverandres roller, forstå hverandres fokusområder og prøve og gjøre andre gode og dele også på 

en måte ha forståelse utover sitt eget forretningsområde og sitt eget felt. Altså det å forstå hva de 

andre ønsker å oppnå også tenke på hverandre og også bidra til at… når de andre er usikre, så kan 

du prøve å bringe inn på banen og som kan underbygge det som de har fokusert på eller det de 

kanskje kan tenke på å vurdere. Så… det dreier seg veldig mye om å gjøre hverandre… hele tiden 

gjøre hverandre gode, istedenfor å sitte i rommet med armene foran brystet og tenke at: “Nei, de 
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andre kan finne ut tingene selv”. Så får man heller by litt på seg selv og så… det er den der.. jo, 

det er utfordrende å gå på jobb og tenkte at: “Her må jeg kapre en sak med en av de andre, fordi 

her er det noe jeg lurer på… prioriteringen av eller jeg ikke skjønner helt”. Og da stille 

spørsmålene og vise til hvordan de tenker også hvis jeg tenker annerledes, spørre: “Har vi tenkt 

sånn og sånn” og være ydmyk til at jeg ser ikke det hele bildet selv, men det er jo det som gjør det 

spennende å jobbe her, det er at vi.. vi har i utgangspunktet så har vi mye å lære av hverandre.  
 

12.43 Men hvilke tiltak har dere da på en måte gjort da for å sørge for at dere får en sånn åpenhet 

og forståelse for hverandre? 

- 12:51 Det er å.. det er å definere opp ulike prosjektområder eller definere opp i strategiske 

områder. Det er å ha… det er å gjøre konkrete prosjekter. Ikke bare sitte ved et skrivebord sånn… 

det er jo når vi jobber med for eksempel innenfor autonomi, så er det jo veldig spennende å lese 

mange rapporter og lage oppsummeringer på det, men det er en del ting man ikke forstår før man 

gjør det konkret. Altså det er en del ting man ikke ser før man har satt ut i produksjon da, så det 

at vi har tatt ut to store dieselbusser ut av produksjon her i Kongsberg, altså Brakar har gjort det 

sammen med Vy og oss og.. drifter det hver dag mellom 10 til 14. Passasjerene reiser med 
ordinære billettpriser for de som er voksende, barn og pensjonister reiser gratis. Det å gjøre det 

konkret det lærer vi mye mer av enn å skrive en rapport der vi ikke har sett noe som helst.  

 

14:02 Bygger litt på det da. Hva mener du er det viktigste formålet med TKC&L By&Lab? 

- 14:08 Det er og… og gi mulighet for å definere både roller og reguleringsmuligheter innenfor 

framtidens transportsystem. Det er da å sette en retning som… jeg tror vi får til.. hvordan 

transportsystemet kan være bærekraftig, det vil si at vi kan slippe å eie en bil vil bruker bare 5% 

av tiden. Og når vi bruker den så bruker vi i gjennomsnitt 1,1 person per kilometer, og det er jo 

ikke veldig bærekraftig.. en sånn greie som veier 1,2 tonn brukes så lite… selv om det er elektrisk. 
Altså det er jo en del energi som har gått med til det også, så… det å på en måte lære den delen 

og det må jo gjøres på en sånn måte at folk synes det er hyggelig og bra og bruke det og at det 

ikke hemmer næringsliv og hemmer vår hverdag og da, så… vi må ha Living Lab og ha workshop 

med både med barnehager, skoler… ute på innovasjonsjakt hvor vi… hvor også de meste 

skeptiske kommer og ha debatten på Kongsberg på Facebook og i media, det er veldig viktig fordi 

det er meningene vi lærer av.  

 

15:48 Hvordan har innbyggerne blitt involvert i By&Lab da? 

- 15:55 Vi har jo hatt workshops. Vi har hatt arbeidsmøter med barnehagene hvor ungene har fått 

høre om disse tingene, fått testkjøre med bussene og skoleelever på ulike nivåer har vært involvert. 
Studenter har vært involvert. Forskerne har gjennomført og… Brakar har gjennomført 

spørreundersøkelser systematisk. Vi har hatt arbeidsmøter med pilotering av… eller hvor vi har 

satt opp usikkerheten sin på lapper og hengt det opp på veggen. Pratet sammen over en kopp kaffe 

om det… men også har vi hatt debatt rett på Facebook-sidene våre hvor vi.. altså hvor på en måte 

folk stiller spørsmål og da må vi svare saklig og ordentlig hva vi jobber med her på Kongsberg og 

hva vi jobber med sammen med andre både internasjonalt og nasjonalt, slik at… at vi tar oss den 

tiden. Det er jo vanskelig å følge opp alle tråder… på en måte lite jevnlig fordi det er jo noen som 

vi ser har.. har mulighet til å få tak i, som er flinke og har mulighet til å få tak i kunnskap og da 

må man bare peke på hvor er det de kan søke den kunnskapen og hva de som jobber da med det 
konkrete prosjekter må svare på, sånn at de og kan teste litt av tingene selv og litt da, for det er jo 

da… for hvis de er helt fra startpunktet så må vi hjelpe de fram til kilden de kan gå til.. både 

aktørene som er kritiske og aktørene som på en måte ikke er kritiske. Så… så det.. vi må på en 

måte ikke unnslå makten og underslå… problemstillinger, men heller på en måte bidra til at vi i 

felleskap øker forståelsen da. For innovasjon innebærer jo at det er… det er ukjente ting som skal 

løses og vi løser jo det for samfunnet. Vi løser det jo ikke bare for oss selv.  
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18:06 Hvem er det som har fasilitert disse workshopene med som du nevnte blant annet barnehager 

og skoler og sånt? 

- 18:13 Det er forskjellige… vi har jo… Applied Autonomy har gjort det og Statens Vegvesenet 

har vært med på det. Kommunen har vært med på det. Også har jo på en måte studentene også 

gjort det.. .så  alle aktørene har vært med å fasilitere dette på ulike måter da.  
 

18:58 Men hvordan har dere samarbeidet da for å sikre innbyggerinvolvering i By&Lab? 

- 19:05 Hvordan vi konkret har samarbeidet, så er det jo at vi har satt oss som mål at vi skal… hvor 

mange sånne workshops vi skal ha, hvem skal være målgruppen for de samt at vi har på en måte.. 

ja, satt konkrete mål da hvem vi vil involvere. Også er det jo mange dialoger som foregår i bussen 

og da. Der er det jo mange samtaler som foregår der, så jeg er jo inne og prater med operatørene 

som kjører bussene eller disse sikkerhetsoperatørene: “Hva er det folk mener… av folk som kjører 

den?”, så mye foregår der også ut i bussen.  

 

19:51 Er det styringsgruppen som har satte de målene for antall workshops og sånne ting? 
- 19:58 Det er det vi i “The Engine” som gjør. Også gjøres det også i prosjektene, ja, for det er jo 

viktig at det er i prosjektene arbeidet skjer.  

 

20:16 Men hvem mener du er ansvarlig for å sikre inkludering av innbyggerne i TKC&L By&Lab? 

- 20:22 I første omgang så er det jo prosjektene som må gjøre det når de gjennomfører de konkrete 

prosjektene. Så er det…. så er det… “The Engine” som… når vi jobber med pilotering, at de kan 

gjøre det, men vi ser ofte det at vi gjør det sammen med prosjektene fordi at da er det… da gjør 

vi to ting samtidig. Vi prøver jo å jobbe rasjonelt. Når har vi en workshop, så er vi jo… de samme 

personene som er inne og bidrar og de som sitter i “The Engine” de jobber jo sammen eller i 
prosjektene og ikke sant… og sikrer at vi får mest mulig samarbeidet da. Og det er jo veldig mye 

der det skjer og der det jobbes og det er jo i de konkrete prosjektene.  

 

21:16 Men hva legger du egentlig i begrepet innbyggerinvolvering? 

- 21:17 Ja, det er… innbyggerne. Det er folket. Det er både formelle og uformelle samtaler vil jeg 

si og også formelle og uformelle innhenting av data, både kvantitative og kvalitative innhenting 

av data. Kvantitative metodene kan brukes for å på en måte verifisere: “Er de kvalitative svarene... 

er de representative eller er de ikke?”. Så de kvalitative metodene kan jo ofte være at det er 

enkeltstemmer som får fram synspunktene sine, men de kvantitative kan være for å sjekke om at 

det er generelle holdninger og… så vi bruker gode metoder der.  
 

22:08 Men mener du at innbyggerne bør bli involvert i prosjektet? Og eventuelt da i så fall hvorfor 

eller hvorfor ikke? 

- 22:12 Det… det er litt avhengig av hva prosjektet går ut på, men som jeg var inne på innbyggerne 

vil jo ha stort sett mening om det de ser og det de kan oppleve, mens det som på en måte skjer… 

eller det som ligger bak som på en måte… det som er usynlig ute, det vil ikke de ha så mange.. ja, 

kunne ha så mange holdninger eller tanker om da, men de har tanker og holdninger om 

prinsippene: sikkerhet, bærekraft… Også kan vi ta med oss de prioriteringene som innbyggerne 

har der og prøve å gjøre noe med de tingene da.   
 

23:00 Og hvordan blir den innsikten som innbyggerne kommer med, hvordan blir den tatt med 

videre med i innovasjonsprosessen? 

- 23:09 Det blir delt på ulike måter. Det blir delt på… de enkelte seminarene vi har hvor vi deler 

resultatene. Det blir tatt inn i prosjektet for den innbyggerinvolveringen som jeg sa skjer jo mye i 

prosjektene, men når vi får fram kvantitative undersøkelser, så vil jo resultatene komme fram på 
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ulike nivå og på konferanser slik at andre kan lære og få innsikt i det vi holder på med. Og litt i 

media. Selvfølgelig.  

 

23:53 Har du jobbet med noe innbyggerinvolvering før du begynte med Applied Autonomi? 

- 23:55 Ja. Det vil jeg si. Jeg har jobbet mye med det tidligere. Jeg har …. i ulike apparat. Jeg har 

på en måte på fritiden og i jobb, så har jeg alltid vært… jo, har statistikkbakgrunn, så da jeg var 
ungdom så var jeg politikker, så… satt jeg i ungdommens kommunestyret i kommunen Telemark, 

så det… Det å stille spørsmål og det å lære av andre det er jo det morsomste jeg kan gjøre det.  

 

24:45  Du nevnte jo litt at dere har møter og så videre, men kan du fortelle litt mer hvordan det blir 

kommunisert innad i TKC&L By&Lab? 

- 24:57 Ja, vi har jo en formell nettside og altså sånn der vi kommuniserer ut: Cityandlab.no, hvor 

vi deler ut rapporter, deler ut hva vi jobber med, deler ut filmer. Vi.. så det er en nettside der. Vi 

er… har møteplasser ute i byen, der ute både i Norge og internasjonalt og holder foredrag. De 

deltar i prosjektet. Så det er en rekke aktiviteter som vi sammen gjør og i og med at vi da jobber 

ut i fra bærekrafts- og næringsutvikling, så har vi alle sammen en rød tråd i den kommunikasjonen 
vår. Også… så det er liksom ikke noen tvil i hvilken retning det går i. Det tror jeg gjør at det er… 

vi snakker ikke først og fremst om teknologien. Vi snakker om hva vi ønsker å oppnå med 

teknologien. Og det… det gjør det mye enklere for folk flest å forholde seg til det. Snakker vi om 

teknologien, så sitter de fleste av innbyggerne og bare lurer på hva i verden går dette ut på. Så har 

vi… det stilles forventninger. Vi sier at vi holder på med testing. Vi holder på med testing og 

læring og da kan man ikke forvente at alt virker like godt hver dag. Når vi holder på med testing 

og sånn så er det jo… vi lærer jo når ting går gærent.. Hadde det fungert like bra hver dag, så 

hadde vi på en måte ikke lært noe nytt. Men det som er poenget da når vi på en måte har 

utfordringer, så må vi gjøre noe med det. Vi må jo se i forkant hvilke utfordringer det kan komme 
og ikke bare sitte stille i båten og si at: “Jaja, det kommer ikke til å skje”. Vi setter opp forslag til 

konkrete tiltak: sannsynlighet, konsekvens. Og de tingene vi ikke ønsker at skal skje, de tar vi 

selvfølgelig å unngår at det da skal skje ved at vi har gode tiltak. 

 

27:00 Men hvilke utfordringer ser dere med å involvere innbyggerne? 

- 27:03 Nei, det ser vi bare moro med. Det er jo… du tester jo ikke noen av de utfordringene du 

ikke gjør det. Da kjører vi jo i blinde. Det er jo innbyggerne som til slutt sier… som gir deg en 

karakter på at dette er bare tull og tøys eller om det er… om det kan ha nytte. Så det.. så det å ikke 

involvere de det er det dummeste du kan gjøre.  

 
 27:32 Men mener du da at innbyggerne hemmer eller fremmer innovasjon? 

- 27:38 Nei, jeg mener jo det at å ha innbyggerinvolvering det er med på fremme innovasjon, også 

kan du si at… man må jo lytte til på en måte det de sier og på en måte høre på… hva er det som 

ligger bak motivasjonene for ting de sier fordi det er jo med å på en måte forstå. På noen områder 

så må vi jo tenkte at det er jo ikke alt vi ser som.. som vi har mulighet til å se, men det er viktig å 

høre på hva er det de tenker, hva ser det som på en måte er underjordisk, hvilken retning har vi 

lyst til i gå også må vi bruke det med oss. Så man må på en måte summere opp litt sånn… holdt 

på si, fra ulike ståsted da i forhold til hvem som bestemmer hvilken retning vi skal gå. 

 
28:34 Men la si i et drømmescenario da. Vi må jo alltid ha et drømmescenario her. Hvordan ville 

du ha organisert og innledet TKC&L By&Lab hvis du kunne ha gjort det på nytt?   

- 28:48 Jeg ville ikke ha gjort det annerledes enn det vi har fått til. Det ville jeg ikke ha gjort. Jeg 

synes det er… jeg ser jo mange som… jeg har mange workshops hvor det… ikke skjer noe i det 

hele tatt. Altså det bare skrives og kommer sånne fine rapporter ut, men det skjer på en måte ikke 

noe. Og har man jo bare brukt penger på og mye tid på noe som det blir et fint notat av, men… 
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altså sånn… man kan skrive sine rapporter om å få fisk også gå ut og fiske også skrive hvordan 

man skal fiske. Og man kan kose seg med å lese fine fiskebøker, men hvis man på en måte selv 

skal skape en næring og bli mett av fisk, så må du konkret gå ut til fisken og lære hvor er det 

fisken biter best og på hvilket agn. Så det handler om å gjøre konkrete ting. Og det gjør vi her… 

og det er den viktigste delen. Jeg synes jo at i Norge så er vi… så har vi en tendens til å smøre 

sånne testarenaer litt sånn… rundt utover, så det å… og vi har en tendens til å på en måte 
konkurrere på hvert vårt sted. Vi er veldig opptatt av å på en måte samarbeid og samle det og gjøre 

hverandre gode. Prøve å finne ut av hva kan vi gjøre som da andre ikke trenger å gjøre i sin 

testarena og hva kan andre… og hva gjør andre som ikke vi trenger å gjøre hos oss. Sånn at man 

ikke nødvendigvis gjør de samme tingene.  

 

30:32 Men bygger på det da, hvordan mener du at vi kan komme frem til de gode løsningene 

innenfor mobilitet i fremtiden?   

- 30:38 Ja, det og å ha med seg.. vi må lære av å gjøre ting altså ikke tenke at ting virker fra dag én. 

Også må vi og tenke at for at vi skal kunne sette de gode retninger så må vi også kunne feile. Altså 

det er de to gode tingene vi lærer av. Også lærer vi også at de som ikke virket og... lære av: “Hva 
var det vi gjorde galt? Hva er det vi må gjøre på en litt annen måte?”, så det å ha god.. eller 

brukerinvolvering, gode forskere, gode IT-folk, gode… på en måte byutviklere og stedsutviklere 

inn i prosessene, det og alle næringer inn, det er måten tenker vi og fortsette vårt arbeid på da.  

 

31:45 Men sånn i forhold til å involvere brukerne, du føler ikke at det er en hemning at det er så 

mange som på en måte får ansvaret til å inkludere de? 

- 31:56 Nei… men… det… vi tenker nok ikke det. Dette er en kunnskap som flere har behov for å 

få inn som er virkelig… det er først når vi møter brukerne at vi lærer mer av de. Hvis det er bare 

noen få som er der ute og samler… bare hva de der ute mener, sant så.. Vi trenger ikke spørre de 
samme folka hver gang da. Da er det på en måte ikke noe nytt. Det er forskjellige meninger der 

ute, så.. det kan… hvis man bare går ut og snakker med de som var med i motaksjonen mot 

klimakrisen eller… , hvis man går til dem, så vet man hvilket svar. Det er nok å sitte stille i båten 

det… vi har ikke noe problem. Så… men jeg skal høre på hva de og tenker. Hva er det de bryr seg 

og om hva er det de er bekymret over? Også er jo da… når vi gjør ting vi ser virker, så må vi bare 

tilpasse litt av kommunikasjon til de da. For de ønsker jo minst mulig forandring og da er 

spørsmålet: “Hvordan kan vi gjøre det på en sånn måte at de og opplever dette som bra da”. Fordi 

jeg tror heller ikke at de ønsker å bruke 500-600 000 på en bil som står i ro som de bruker 95% 

av tiden og som brukes bare av 1,1 person om gangen.. jeg tror ikke de på en måte har et mål om 

det i seg selv. Men de har som mål at de skal ha en bil når de trenger det. Eller at de skal bli 
transportert når de trenger det. Der tror jeg det er størst behov da. Eller da transportere seg selv da 

ved å gå eller sykle. 

 

33:53 Men bruker dere noen metoder for å bearbeide den innsikten dere får fra la si workshops 

eller da via innbyggerne som tar bussen? 

- 34:06 Ja, det er som vi var litt inne på i sted litt avhengig av hvem som gjør jobben. Hvis det er 

forskerne, så bruker de jo mye både systematisk kvantitativ og kvalitativ metode og da.. da jobber 

vi på en systematisk måte på det.. mens de som på en måte ikke har en forskertilnærming på det, 

vi jobber mer kan man si.. enklere med workshops, hvor vi inviterer inn også må vi se på en måte 
i etterkant er det noen andre aktører vi burde snakke med for at vi har fått en for lite på en måte… 

kanskje fått svar fra et svakt syn da som vi på en måte må sikre at det vi mener at vi har lært, at 

det stemmer med realiteten. Så.. så vi gjør ikke bare en.. det ender som regel ikke bare med en 

workshops eller at vi bestemmer en ting, men vi må sjekke med ulike kanaler og aktører da.  

 

35:13 Hvordan ser framtidsutsiktene ut for TKC&L By&Lab nå da? 
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- 35:17 Eller vi kaller det for Kongsberg By&Lab kaller vi det for nå da, By&Lab, ja.. jo, 

framtidsutsiktene der det står jo på det at vi har… gjør det spennende og bra og at vi tjener penger 

på det og at vi får noe til å skje. Så..  veldig mye står selvfølgelig på finansiering. Om vi kan gjøre 

ting her eller om det kommer til å... at vi må gjøre ting andre steder. Så den gode støtten vi har 

hatt både fra Viken, Kongsberg kommune og Statens Vegvesen og… at vi har  fått midler fra 

Innovasjon Norge og Forskningsrådet, det har... det er det som gjør at vi kan gjøre ting da. Så.. så 
vi som næringsaktører da, vi må jo vite om… at det er noe å hente i den andre enden… der ute. 

Hvis ikke må på en måte eierne, de som på en måte tar risikoen på å gjøre ting, de må jo da sette 

pengene andre steder hvis de ikke ser at dette bærer noen vei da. Vi kan ikke gjøre disse tingene 

bare for moro, vi må vite at det… og det er det som gjør at vi må teste og lære og, for det er 

gjennom det vi ser hva er det som faktisk etterspørres. På kort sikt og på lengre sikt. 

 

36:41 Men mener du er ansvarlig for å lede da Testarena Kongsberg og Kongsberg By&Lab videre? 

- 36:47 Det er jo styringsgruppen det da. Det er det. Jeg har jo vært på en del workshops på andre 

delingsarenaer og… jeg kan jo se gode fasilitatorer, men hvis ikke vet hvilken retning… på en 

måte hva de skal spørre om og de ikke helt heller har hypotesene da, men bare egentlig.. har en 
god workshop da, men ikke… uten noen retning og mening. Sånn... SmartCity.. workshop om 

det. Det kan godt høres godt ut, men det kommer ingenting ut av det. Så man må på en måte.. man 

må utfordre og teste retninger altså. Man må.. tørre å by på seg selv da og.. jeg kan jo i det ene 

øyeblikket være veldig tydelig på retning og teste det og i neste uke kan jeg gå inn og si: “Her tar 

jeg feil”. Så man må ikke være…. men man må tørre å på en måte utfordre og man å tørre å spørre: 

“Tar jeg feil?”.  

 

38:15 Men hvordan spiller kommunikasjon inn i det samarbeidet her da? 

- 38:17 Kommunikasjonen blir både uformell og formell. Det er viktig. Det er jo det som er 
krevende og sette av tid til det. Og da er det godt å ta opp røret og snakke sammen.  

 

38:36 Men i forhold til de workshopene. Du nevner det er viktig å ha et mål og et fokusområde da 

eller en klar tale på hva man skal snakke om og få frem, i hvert fall på workshopene, hvordan 

kommer dere frem til hva dere skal fokusere på her? Altså er det via styringsgruppen at dere har 

en workshop internt først eller hvordan fungerer det? 

- 39:03 Det er jo… å sjekke ut de som kommer med finansiering, hva er det de ønsker å prioritere? 

Så det er jo.. en ting er jo på en måte å lete etter finansieringen, men finansieringen må jo skapes 

gjennom det å foreslå ting, så.. så finansieringen kommer ikke uten at man har et forslag på bordet 

og et forslag på bordet innebærer også at man har noen hypoteser bak det og da er det veldig lurt 
å ha vært ute og sjekket ut med hvilke preferanser og forankret litt da før man foreslår noe som 

på en måte bare var en god idé selv, så man må ha gjort hjemmeleksen sin før man presenterer 

noe til styringsgruppen.  

 

39:45 Men sånn som, du nevnte jo fylkeskommunen som finansierer mye av dette her, merker du.. 

altså kan det føre til at det blir et sånt maktskifte at dere føler at dere må gjøre det som dere føler 

at fylkeskommunen sier at dere skal gjøre?   

- 39:59 Nei.. altså… igjen så må jo på en måte fylkeskommunen se hva er det som er formålet. Hvis 

ikke vi evner å formidle formålet, så gjør jo vi en dårlig jobb.. Og hvis ikke.. og når vi har formidlet 
formålet, så synes jeg det veldig fint at fylkeskommunen prioriterer hva de vil bruke pengene på 

også har vi jo… også har vi Forskningsrådet og vi har Innovasjon Norge som kan bidra og det.. 

er også prosjekter som ikke skal gjennomføres fordi det er ikke… det er ikke grunnlag for det. En 

ting vi har jobbet med er jo bylogistiKKhvor en ikke har en.. på en måte ønsker å redusere 

lastebiler som kjører inn i byen, men da for å redusere det så må du jo laste lasten inn i en liten bil 

og hvis det da ikke er noe som på en måte fremmer den modellen da, så… så sånn 
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reguleringsmessig og heller ikke forretningsmessig, så er jo ikke det noe å jobbe med. Da må vi 

ta det senere.  

 

41:32 Tror du det er typisk Kongsberg som by som gjør at dette er så vellykket eller… hva tror du 

er faktorene som spiller inn her? 

- 42:00 Jeg tror det der med… Kongsberg har jo opplevd noen smerter sant. Ting har trynet.. altså 
industrien. Gruvene ble nedlagt og måtte skape en ny industri. De har på en måte bare hatt kriser. 

Og aktørene har jobbet sammen for å finne en løsning på disse krisene og… det er det ene. Det er 

en kultur her for å tenke hva vi kaller systemet av systemer, så det er veldig sånn industriell 

tilnærming på det og det er nummer én også er det en industrilederforum, også har man et 

formannskap som er interessert i samhandlingen mellom kommune, fylkeskommune og industri, 

så man lager en konkret næringsstrategi. Ja, også er det et veldig godt teknologisk miljø her. Det 

de jobber med er jo mye teknologi. Det er jo.. og da må man jo ha noen som orker å løpe foran og 

som orker å holde tampen oppe. Altså det er mye ildsjel-arbeid her og. Det er legges ned veldig 

mange ting her som er ubetalt arbeid. Som en gjør fordi at dette er.. dette brenner man for. Og.. 

det finner man ikke alle andre steder. Hvis man ikke har ildsjeler, ja da… da tenker jeg at det er 
greit å gjøre andre ting. Så det må være ildsjeler eller så får du de andre aldri med seg. Det må det 

være. Som tør å stå i blåsten. Og som tåler å stå i blåsten.   

 

44:14 Avslutningsvis har du noen tanker eller momenter om innbyggerinvolvering i TKC&L 

By&Labs som du føler vi ikke har dekket og som du gjerne vil få frem? 

- 44:18 Ja, det er sikkert alltid mennesker som ikke har blitt hørt eller sett. Så håper jo det at det vi 

har fått til i dag er bra dekket inn også er jeg spesielt opptatt av landslagstankegangen. Og da må 

jeg bare si at enkelte vil bare fortsette å jobbe med seg selv. Og er ikke veldig opptatt av landslag 

og de får det til å funke uten landslag. ”Fine”. Det er helt fint. Så… også er det viktig å tenke 
internasjonalt fra dag én, sånn når man jobber som næringsaktør da inn i et sånt type læringsarena, 

så må man tenkte utover ett sted. Man må tenke fokus på dag én… eller ting.. man kan ikke drive 

og eksperimentere på Kongsberg hele tiden. Det er ikke her på en måte løsningen skal gi effekt. 

Den skal gi effekt der ute. Så.. så man må… og den biten den må man da ha med seg kommunen 

og fylke og… de andre nasjonale aktørene inn i og det er det vi.. altså vi har vært heldige å få med 

oss de som vil da. Og hadde vi vært et sted hvor de ikke hadde noe interesse for det da, da hadde 

vi ikke fått det til.. så… når selskapet begynte her på Kongsberg, så var det jo fordi at det.. her var 

et ønske om få det til da. Så.. det når jeg gründet dette selskapet her sammen med Kongsberg 

Innovasjon, så måtte jeg tenke meg godt om ”hvor er stedet”?
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Brakar 

 

03:40 Kan du begynne å fortelle litt om stillingen din?  

- 03:50 Ja, jeg jobber da med.. er ansvarlig for strategisk planlegging også for prosjektledelse. Så 

da prosjektleder jeg for eksempel sånn som det bussprosjektet her på Brakar og et annet prosjekt 
på Kongsberg. Men jeg jobber i en avdeling som heter trafikkutvikling på Brakar, ja. Så vi 

planlegger denne busskjøringen for eksempel på kort og på lang sikt da. Det er vi som er de gamle 

Buskerud. Er nå en del av Viken da.   

 

04:49 Hvor lenge har dere da tatt del av TKC&L By&Lab? 

- 04:53 Det er vel siden oppstart… nå husker jeg ikke helt når det var. Om det var i 2016 eller 2017, 

men vi var der fra begynnelsen av. Vi fiKKen invitasjon om å bli med og vi har også en avtale… 

kanskje ikke helt med i begynnelsen. Jeg husker ikke, men det var ganske tidlig. Kanskje det var 

2017.  

 
05:20 Men hvordan ble dere inkludert i samarbeidet? 

- 05:25 Jeg tror det var en diskusjon med kommunen og en invitasjon fra kommunen om å få være 

med. Jeg var ikke helt med der i begynnelsen... med i denne diskusjonen, men jeg tror at det var 

sånn som det begynte egentlig.  

 

05:49 Men opplevde dere, når dere ble inkludert i det samarbeidet, opplevde dere noen hindringer 

for å komme i gang? 

- 05:57 Neida. Det tror jeg ikke. Det var åpent og var positivt og... nei. Jeg tror ikke det var noe… 

nei, vi var kanskje bare litt mer usikkert på hva vi skulle utvikle gjennom tiden da, men nei… ikke 
noe mer enn det tror jeg.  

 

06:19 Men hvordan samarbeider dere med de andre aktørene i dag? 

- 06:27 Skal vi si… det vi har fokus på mest er jo prosjektet med selvkjørende buss. Vi… jeg vet 

jo at det finnes andre prosjekter innenfor Testarena Kongsberg, men det berører ikke oss så veldig 

mye. Det er mest selvkjørende buss som vi har fokus på. Og vi kaller det selv da et 

mobilitetslaboratorium i Kongsberg, der vi prøver ut nye typer av mobilitetsprosjekter, så 

selvkjørende busser er en del av det også er det Hentmeg-prosjektet, som er en bestillingsløsning 

som er en annen del. Men ikke i fra Testarena Kongsberg da, så.. men det er den selvkjørende 

bussen da som er det prosjektet som berører Testarena Kongsberg da og de andre partene.  
 

07:19 Men hvilken av de aktørene er det dere samarbeider mest med da? 

- 07:24 Vy er jo naturlige… som en de vi mest tettest samarbeider med fordi at de er… vår operatør 

til den selvkjørende bussen, så på Kongsberg eller Buskerud… nesten alle delene av Buskerud så 

er det Vy Buss som er operatør, som kjører buss for oss og også den selvkjørende bussen. Også 

har Vy Buss i sin tid da leid inn Applied Autonomy som underleverandør da for og… og så ja, 

håndtere bussdriften av de selvkjørende bussene. Så vi har en del kontakt med Applied Autonomy 

også. Egentlig ganske tett med begge parter da, men selv om du… Vy Buss kjører andre busser 

på Kongsberg, så har vi en naturlig dialog med dem, men spesifikt for dette prosjektet så blir det 

da også fortsatt med Vy da, men også at vi snakker en hel del også med Applied Autonomy.  
 

08:31 Men hva med de andre aktørene sånn som la si kommunen i Kongsberg og sånne ting. 

Hvordan forholder dere dere til de? 

- 08:40 Ja, altså dem… når det gjelder visse ting da så har de jo… de er jo vert for dette prosjektet 

på Kongsberg, som kommune, så da er de med på visse arrangement som… Vi hadde jo et seminar 
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i januar som du kanskje har hørt om og da var jo kommunen også med der som en del part i 

arrangementet og seminaret. Så da hadde vi en dialog med dem angående det. Og i visse fall når 

det er skjer ting i prosjektet som at vi skal kanskje skal gå inn en ny fase eller at det skjer noe nytt, 

så snakker vi med kommunen om å gå ut og kommunisere dette ut da…. om dette nye. Også skal 

vi se… det har jo vært… fremfor alt i begynnelsen av prosjektet så var det vært tett dialog for 

kommunen, for da var det.. sånn et Baltic... et EU-prosjekt da som begynte å… eller som var 
innenfor det prosjektet når den selvkjørende bussen begynte å kjøre på Kongsberg og da var jo 

kommunen mer involvert i det prosjektet som… med KKda som jobbet delvis da i dette prosjektet 

da, så da hadde vi mer tett dialog om kanskje det mer praktiske i tillegg og da var det mer kanskje 

et operativt fokus i første fasen av selvkjørende buss-prosjektet, men etterhvert når dette Sohjoa 

Baltic ble avsluttet i mai i fjor, så tok Brakar over ledelsen for hele selvkjørende buss-prosjektet 

da. Så dialogen etter det har ikke vært like tett da med kommunen. Det har vært mer orientering 

og litt sånn felles kommunikasjon og vise frem testresultater. Det kan være på seminaret, 

konferanser og annet og… sammen kanskje presenterer eller vi bruker også samme type 

informasjonsmateriale da om prosjektet da.  

 
10:54 Men hvem er du mener er ansvarlig for å drive prosjektet fremover?  

- 11:00 Brakar. Det er vi som er prosjektledere på dette prosjektet da. 

 

11:11 Og hva mener du er det viktigste formålet med prosjektet? 

- 11:14 Med den selvkjørende bussen?  

 

11:15 Ja 

- 11:16 Ja… hvis du spør meg så er det å prøve ut ny tek 

- hvis du spør meg så er det å prøve ut ny teknologi og selv-kjørende teknologi i et bymiljø som 
ikke i et laboratorium. Vi har ute liksom i virkelig drift. I byen. Det for å teste hvordan teknikken 

fungerer i bymiljø som andre busser og sammen med busser, men også da det å involvere 

brukerne, altså kundene for å se hvordan de opplever teknikken og ja…hvordan det fungerer litt 

sånn altså hvordan de selvkjørende bussene fungerer i kollektivsys-temet sammen med andre da. 

nologi og selvkjørende teknologi i et bymiljø som ikke i et laboratorium. Vi har ute liksom i 

virkelig drift. I byen. Det for å teste hvordan teknikken fungerer i bymiljø som andre busser og 

sammen med busser, men også da det å involvere brukerne, altså kundene for å se hvordan de 

opplever teknikken og ja.. hvordan det fungerer litt sånn… altså hvordan de selvkjørende bussene 

fungerer i kollektivsystemet sammen med andre da29. Så det litt sånn opplevelsen for kundene, 

men også sammen med de andre bussene og kollektivtilbud samtidig da. 
 

12:11 Men hvordan ser du formålet til hele TKC&L By&Lab da? Hvorfor er de til mener du? 

- 12:23 Ja, altså det… det er jo for å… nå har jeg ikke jobbet så veldig tett med By&Lab da, men 

det er jo for å prøve å… som jeg forstår, å prøve andre ting også på Kongsberg. Ikke bare 

selvkjørende buss, men for å få til liksom andre typer initiativ på Kongsberg som berører fremfor 

alt teknologi. Så blir det å ha det det innenfor en felles paraply-organisasjon da. Det er vel tanken. 

 

13:02 Er det noen utfordringer du ser med å samarbeide med så mange ulike aktører? 

- 13:10 Nei, det er kanskje i kommunikasjonen at kanskje man.... har litt forskjellige perspektiv på 
prosjektene og kanskje driver forskjellige idéer sånn at det er samordnet. Virksomheter... altså 

 

29 …if you ask me [about the main purpose of the project] then it is to try out new technology and self-driving technology 

in an urban environment that is not in a laboratory. This are actual operations. In the city. It is to test how the technology 

works in urban environments like other buses and together with buses, but also to involve the users, i.e. the customers, to 

see how they experience the technology and how the self-driving buses work in the public transport system along with 

others 
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felles virksomheter som i seminarer kan være litt utfordrerne å få på plass i blant, også er det 

kommunikasjonen som kanskje ikke alltid er tydelig på hva man skal kommunisere.. ja, så det er 

…. kommunikasjon, så er det… er det kanskje det uformelle ikke alltid er så tydelig.  

 

13:56 Men hvordan har dere jobbet for å forbedre dette igjennom prosjektet? 

- 14:02 Da har vi prøvd å… Brakar har prøvd å jobbe for å få en felles kommunikasjonsstrategi, 
spesielt for den selvkjørende bussen da. Så da har vi samlet aktørene til en workshop i høst, altså 

da var det Applied Autonomy, Kongsberg kommune og Brakar, Vy og et kommunikasjonsbyrå 

som var inne da for å ha en halvdags workshop og for å få forme et budskap da som vi senere kan 

bruke da og det har vi blant annet fått en Powerpoint-presentasjon og materiale da som omhandler 

prosjektet, sånn at vi snakker litt om det. Det er tanken.  

 

14:49 Men hvordan er samarbeidet med de andre aktørene når det kommer til å fremme 

innovasjon? 

- 14:56 Ja… det er jo… egentlig i dette samarbeidsprosjektet så er det jo… vi har en arbeidsgruppe, 

en prosjektgruppe og der så tas det opp forslag på nye steg i dette prosjektet som vi diskuterer 
hvordan vi kan få til. Hvordan det kan fremme prosjektet eller utvikle prosjektet og så hvordan vi 

faktisk løser det med finansiering og sånn ting da. Så innenfor prosjektet, men frem for alt i 

prosjektgruppen at det tas opp der tenker jeg. Og i den prosjektgruppen så er det… nå så er det 

Brakar, Vy og Applied Autonomy.  

 

15:52 Men hvordan har innbyggerne blitt involvert i prosjektet?  

- 15:55 Det er jo at de tross alt har det tilbudet. Altså den går på dagtid på Kongsberg, så da har du 

mulighet til å bruke det. Så har vi hatt den åpning på gågaten i Kongsberg der vi inviterte de inn 

og informere om altså.. Og hvor vi sto på gågaten der og informerte om hva som skjer i prosjektet 
og prøvde å være tydelige med det. Vi og Applied Autonomy har hatt en tett dialog med 

Laagendalsposten om dette prosjektet, så de har skrevet en hel del om det. Noen ganger er det 

positivt, mens andre ganger er det negativt, men det har i alle fall vært kommunisert en hel del om 

prosjektet. Og så har vi også hatt, ja… også er det jo på bussene så er det jo verter, altså som 

diskuterer med kunden og informerer og som også informerer da om feedback da, så… eller fra 

dem da som de tar inn prosjektet da. Og det er liksom en dialog med dem som bruker tilbudet da.  

 

17:04 Men hvem mener du er ansvarlig for å sikre at innbyggerne blir involvert? 

- 17:10 Ja, de ter jo Brakar selvfølgelig som har det ansvaret. Også er det Vy også som operatør. 

Det er den jeg mener har mest ansvar.   
 

17:23 Har det endret seg i løpet av prosjektet, altså hvem som i realiteten er ansvarlig for det? 

- 17:30 Nei, det har ikke blitt endret i ansvar, men mer at vi kanskje at vi har brukt… brukt 

informasjonen vi har fått fra kundene i prosjektet, men i ansvar så har ikke det blitt endret.  

 

17:58 Men sånn når dere får feedback fra innbyggerne og egentlig brukerne av bussen, hvordan 

behandler dere og bruker det innsikten videre i prosjektet? 

- 18:13 Ja, det er litt avhengig av hva slags informasjon det er, men det er først og fremst i 

prosjektgruppen. Så i visse fall så tar vi opp ting der for diskusjon i prosjektmøtene. Det er vel 
det. Også har vi hatt brukerundersøkelser to ganger, eller egentlig en undersøkelse av de 

innbyggerne på Kongsberg så vi har hatt to store undersøkelser, jeg tror det var 20 personer per 

gang, der ble spurt om prosjektet og hva de vet om prosjektet og sånne ting da. 

 

19:01 Men har dere noen verktøy eller metodiKKsom dere bruker for å trekke frem de viktigste 

funnene eller hvordan fungerer det? 
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19:22 Jeg tror kanskje at markedsundersøkelsen er et viktig verktøy for å mer objektivt vise hva folket 

mener om prosjektet. Den går på sikkerhet og oppfatningen av det tilbudet og så videre, så… vurdering 

går jo inn i prosjektet og inn i prosjektgruppen også i ja, oppfatningen av tilbudet kan du si. Vi får jo en 

del tilbakemelding, og tilbakemeldinger fra kunder er veldig viktig i prosjektet slik at vi vet hvordan 

tjenesten blir oppfattet. Det gir oss også et grunnlag for å justere løsninger da det er mulig.30 

 
20:44 Men hva er på en måte det de fleste innbyggerne legger vekt på når det kommer til 

tilbakemeldinger?  

- 20:49 Det at de kjører langsomt, det er en ting da.. at den kjører.. at den også at den har jo et 

spesielt tidsrom som den kjører da, mellom fra 10 til 14, så kanskje da andre tidspunkter som i 

rushtiden eller i helgen. Og det positive er jo at det er et gratis tilbud for pensjonister, det er jo noe 

positivt som vi får tilbakemelding om også at den.. den blir innstilt ganske ofte på grunn av dårlig 

vær og at den ikke håndterer det. Det ødelegger tidsplanen på hele... i den type tilfellet.  

 

22:25 Men disse workshopene, når dere har de møtepunktene med innbyggerne, hvordan er de 

organisert. Er det dere som tar initiativ eller hvordan faller de arrangementene på plass? 

- 22:29 Ja, workshopen var med de partnere… altså i prosjektet, men ikke innbyggerne. Visse 

arrangement har vært for innbyggere som åpningen og vi skal nå senere i vår også ha en ny buss 

vi skal lansere, så vii åpner opp for å vise den fram  til publikum da, men det er ikke så mye dialog 

enn at man kanskje uformelt får en del kommentarer og tilbakemeldinger, men det er fram for alt 

at de prøver ut bussen som er det viktige tenker jeg. Så vi gir mulighet for det. 

 

23:24 Men er det Brakar som tar og svarer på de kommentarene dere får fra brukerne? 

- 23:30 Ja, vi kan jo få inn mer formelle henvendelser via e-post, Facebook eller telefon og det kan 

jo komme en del kommentarer blant annet på Facebook og da svarer vi på dem. Og det kan komme 
spørsmål om hvorfor er bare... noe mer praktisk om hvor det går eller når den går, som vi da svarer 

på… altså kundehenvendelser som for alle andre busser da. Det kommer da kanskje mer spesifikt 

da om den her bussene på grunn av at… ja det er et prosjekt med en annen type teknikk. 

 

24.12 Men hva legger du egentlig i begrepet innbyggerinvolvering? 

- 24:15 Jeg tenker at det er… at innbyggerne får en mulighet til å prøve ut denne her bussen og se 

hvordan den fungerer. Ikke bare lese om den eller se på den, du kan sitte på bussen og prøve den 

og i et kollektivsystem sammen med andre busser da. Sånn at man bruker samme billett som 

korresponderer med tog og med virkelige bussavganger og sånn at man får… involvering er helt 

sikkert at det er en del av dette tilbudet og andre busser. Mens i alle andre selvkjørende busser 
rundt omkring i verden er separate prosjekter for en strekning som ikke blir.. der man normalt 

ikke kjører med busser, så det blir liksom helt separat, litt mer… det er mer at man kan sitte på 

bussen uten at den egentlig er synkron altså i en hverdag. Dette her er jo... kansellert... Vi er eneste 

prosjektet i verden det man har kansellert dieselbussen på samme strekning. Altså rutebussen for 

å i stedet sette inn denne her selvkjørende bussen da. Og den er en del av et system og det med 

involvering synes jeg da at kunden da kan bruke det her som andre busser da. Og at vi har en åpen 

dialog med dem og åpner opp en dialog med dem i bussen, men også i alle kanaler som vi møter 

kundene på ellers også. Pluss arrangement da.  

 
26:07 Men hvorfor mener du at innbyggerne bør bli involvert i prosjektet? 

- 26:11 Jeg mener at de bør bli involvert fordi vi har valg en løsning hvor vi vil at… vi vil vite hva 

innbyggerne mener om det her prosjektet. Om teknikken og hva… vil høre hva de tenker om den 

 

30 We get quite a lot of feedback, and customer feedback is very important in the project, so we know how the service is 

perceived. It also gives us a basis for adjusting solutions when possible  
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her prosessene, så for oss så er veldig veldig viktig å få høre det fra innbyggerne og det er derfor 

vi har valgt denne løsningen. 

 

26:55 Har du jobbet med sånn type involvering fra før av? 

- 26:59 Spesifikt i dette prosjektet eller… 

 
27:02 Ja, eller bare på generelt basis egentlig 

- 27:03 Ja, altså...  vi har jo andre prøveprosjekter da, men det.. da er det veldig viktig med dialogen 

med kundene fremfor alt sjåførene og kundene, for også ja.. dialogen er veldig viktig og om vi 

ikke prøver dette i prosjektet så har vi for eksempel brukt fokusgrupper i områder for å høre 

spesifikt om hvilke tilbud de vil ha da. Det er også en type innbyggerinvolvering, men ellers så 

har jo alle mulighet til å komme med innspill og tilbakemelding via kontaktpunktene… så vi får 

jo en hel del. Først og fremst fra Facebook da.  

 

28:13 Ja, okei.. men jeg bare lurte på om du hadde jobbet med noen prosjekter som er lignende? 

- 28:19 Lignende prosjekter… nei, det er et unit prosjekt for oss da. Vi jobber ….. ikke med 
utvikling av teknikk... eller type aldri.. Så det er helt nytt prosjekt på en måte. Andre prosjekt er 

for eksempel det HentMeg på Kongsberg også, men… det er ikke en ny teknologi på samme måte, 

så men… der er det mer at vi har denne daglige kontakten med de som bruker tjenesten da. At for 

å nettopp snakke med dem og vi får høre hva sjåførene eller vi... vi får høre hva kundene snakker 

med sjåførene om da. Så den type involvering har vi i for seg, ja..   

 

29.27 Hvordan blir innsikten fra innbyggerne brukt videre i den innovasjonsprosessen? 

- 29:33 ja, vi kan si jo at… ja, vi ser jo etterhvert hva som er behovsforbedring da og det blir fra 

egen erfaring, men at det blir forsterket av når vi hører fra brukerne eller kundene. Og der kan vi 
pilotere det ut i fra de tilbakemeldingene vi har fått også det vi ser som viktig. Også jobbe videre. 

Og det er blant annet dette med hastigheten som vi jobber med og visse driftsutfordringer da, med 

dårlig vær, at den stopper mye som vi også jobber med. Så det er sånne ting som utvidere rutetiden 

da, som vi også jobber med. Så vi kan jo se etterhvert at det er… hva er relevant av 

tilbakemeldinger, men der vi får… hvilke områder er det vi får mest tilbakemelding på også ta det 

videre. Det jobber vi med hele tiden.  

 

30:50 Bygger litt på det. Mener du innbyggerne da hemmer eller fremmer innovasjon? Og på 

hvilken måte? 

- 31:00 Nei, altså… det er klart at dem fremmer det i det at de kan.. i dette her prosjektet så er dette 
jo fremtidens mobilitetssystem som vi prøver ut for... fremtiden eller allerede i dag, så da er jo 

tilbakemeldingene veldig viktige i hvordan de oppfatter dette tilbudet, så da er det med på å 

fremme tilbudet og utviklingen hele tiden egentlig. For så fort vi gjør en forbedring, så vil vi vite 

om vi lykkes eller ikke og det kan delvis være basert på denne kontakten som nevnt tidligere. Så 

det jobber vi med allerede. 

 

31:54 Men ser dere noen utfordringer med å involvere de da? 

- 31:59 Ja, det er klart at det er en risiko også i og med at vi har ikke har… vi har ikke en komplett 

teknologi som vi har lagt å… tilby i kollektivsystemet og uten at det er… helt… fungerende 
sammenlignet med andre busser, så det utfordrende der, eller risikoen der er jo at den ikke 

fungerer. Og at… som for eksempel i dag. I dag så kjørte de selvkjørende bussene bare halve 

dagen på grunn av snøvær og.. det er en risiko for at kundene ikke får et godt nok tilbud, så ikke 

ha ferdig tekniKKså tidlig, det er en risiko helt klart. Det er viktig at kundene fortsatt skal kunne 

komme fra fra A til B og hvis ikke man klarer det så kan det være utfordrende.  
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33:12 Hva gjør dere da hvis de slutter å fungere? Må dere finne andre busser som må fylle den 

ruten da eller hvordan løser dere det?   

- 33:14 Nei, det prøver vi å gjøre tydelig med at dette er et prøveprosjekt, så kommunikasjon er 

veldig viktig... at det er sårbart å drifte på grunn av ny tekniKKeller annerledes hol da. Det er mye 

mer enn en vanlig buss, så kommunikasjon er veldig viktig slik at kundene forstår at dette er… at 

man ikke kan ha samme krav på denne bussen da sånn som på alle busser. Vi kjører også en 
begrenset strekning sånn at vi midt på dagen slik at vi ikke påvirker alt for mange. Så det påvirker 

jo tjenesten også. Hvis vi hadde kjørt i rush så hadde det blitt mer protester sannsynligvis. 

 

34:10 Men ut i fra å være en del av TKC&L, hva føler du at Brakar får ut av det? 

- 34:12 Det gjør at vi kan jobbe tett med de andre for å få fokus på det som er positiv og bra initiativ 

til Kongsberg, så for å kanskje tenke…. for å kommunisere sterkere sammen om det som skjer. 

Nå har det vært den selvkjørende bussen nå, men vi har hele tiden informert og gjort det her 

sterkere sammen med dem. Så det.. Statens Vegvesenet har jo sine kanaler for å kommunisere og 

vi har visse og kommunen har visse, så med ett samlet budskap og i forskjellige kanaler så vi visse 

fall at vi kommuniserer felles... det har gjort at vi blir mer kjent for hva vi gjør da. Så det styrkes 
til selve prosjektet på den måten. Så det andre er jo også at vi kjenner jo hverandre så det blir 

lettere å jobbe tettere når vi har et sånt felles prosjekt da.  

 

35:33 Men la si et et sånt drømmescenario da, hvordan ville du ha innledet prosjektet hvis du kunne 

ha gjort det på nytt? 

- 35:51 Ja… Jeg tror vel at… det kommer veldig mye og det er mitt synspunkt da… Litt sånn i 

forhold til Kongsberg da, så er jo egentlig fylkeskommunen med i styret da. Jeg tror det hadde 

vært hensiktsmessig at Brakar hadde vært med der samtidig og ikke fylkeskommunen… eller også 

kanskje sammen med fylkeskommunen, men selv om Brakar leder det første prosjektet der, så 
tror jeg at vi burde være mer tydeligere med i ledelsen også og tettere i prosjektet da. 

 

36:35 Åja, sånn ja. At dere sitter i styret? 

- 36:37 Ja. Vi er jo helt eid av fylkeskommunen, men prosjektet er jo litt... blir jo litt mer 

driftsfokusert kan jeg tenktes og at jeg tror det hadde vært litt enklere om Brakar hadde vært med 

i styringsgruppen.  

 

37:04 Ja, for er det lett for dere å bli oppdatert på hva styringsgruppen diskuterer og få innsikt i 

hva som kommer fram der? 

- 37:13 Nei, det har vært litt utfordrende i det siste. At når fylkeskommunen har vært med med, 
men ikke vi da så… det er ikke alltid vi har fått informasjon om hva som har blitt sagt der.  

 

37:26 Ja, for hvordan kommuniserer dere egentlig innad i TKC&L By&Lab? 

- 37:31 TKC&L By&Lab…. ja. Slik jeg har oppfattet så har de mye mer uformelle møter i 

styringsgruppen og når det er aktiviteter som er viktige, så i visse fall så har vi da blitt involvert 

til det og fått informasjon eller et referat eller e-post eller invitasjon kanskje til visse møter. I andre 

fall så vet jeg ikke helt… vi vet ikke i og med at vi ikke har fått informasjon om det da. Det kan 

være ting som ikke berører oss så mye da for eksempel da. Det vet jeg ikke helt. 

 
38:10 Men i forhold til kjerneaktørene, da mener jeg da Vy og Applied Autonomy, hvordan 

kommuniserer dere der?  

- 38:25 Det er typ i prosjektet da vi har en prosjektgruppe der vi har løpende dialog. Nesten 

dagligdags. Når det gjelder drift, driftsfokuserte og relaterte ting og også utvikling altså teknisk 

utvikling over litt lenger tid. Også når det gjelder altså det som er over det, så har vi en 
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administrerende direktør her hos Brakar og hos Applied og Vy som også har dialog da når det 

berører ting på litt høyere nivå da. Prioriteringer og så videre.  

 

39:05 Er det noen forbedringspotensialer du ser der da? 

- 39:10 Nei, jeg tror at det fungerer… i dag så synes jeg at det fungerer bra i den organisasjonen vi 

har. Den er bygd opp også ut i fra den erfaringen man har, så første året i drift kan man si, ja.. det 
har vi fått til etterhvert og nå har vi en organisasjon og som jeg synes fungerer bra.  

 

39:41 Føler du at det er noen interessekonflikt i TKC&L ettersom det både er private aktører og 

private aktører? 

- 39:54 Ja… konflikt vet jeg nå ikke, men forskjellige interesser er det nå, men.. altså det er klar at 

vi har jo forskjellige mål med virksomhetene, sånn at…. kommunikasjonen er jo ikke alltid helt 

lik da, men det er derfor som  jeg mener at budskapet om det vi har som felles er viktig å ha... at 

vi samordner da. Det er derfor vi har invitert de inn til oss da angående bussen. Men jeg tenker 

sånn Applied Autonomy så har jo de… de har et annet tryKKpå seg for å selge tjenester som de 

har og derfor så markedsfører de også Testarenaen på en annen måte enn det vi gjør. 
 

40:53 Du nevnte tidligere at dere hadde noen spørreundersøkelser og sånn. Er det innleide aktører 

som har gjort dette for dere eller har dere gjort dette selv? 

- 41:00 Du tenker dette byrået eller… 

 

41:06 Ja, det var et byrå, ja. Jeg fiKKbare ikke med meg detaljene. 

- 41:10 Det var et kommunikasjonsbyrå som var inne og hjalp til å få igjennom det budskapet.  

 

41:17 På den… avdukingen av den nye bussen som kommer nå snart. Er det dere som har hatt 

hovedansvaret for det arrangementet? 

- 41:30 Ja.. altså vi planlegger det i den prosjektgruppen sammen med Applied Autonomy og Vy, 

men det er kanskje… det er nok Vy og Brakar da som står ansvarlig for gjennomføre det. Eller… 

vi gjør det felles da, men det er vi prosjektledere… når det er vi som leder prosjektet så får vi også 

mer ansvar da for å lede.. litt sånn arrangementet kanskje.  

 

42:14 Hvis du ser TKC&L som helhet da, hvordan ser du på de ulike aktørenes rolle? 

- 42:20 Ja.. for Testarena Kongsberg så tenker jeg at… nå tenker jeg mest på den selvkjørende 

bussen da, men i Testarena Kongsberg så vet jeg ikke helt altså… om det er det du mener… altså 

de rollene der, så ja, jeg vet ikke helt riktig hva jeg skal si. De, ja… hva tenkte du litt mer spesifikt? 
 

43:21 Nei, jeg tenkte litt i forhold til hvordan du ser aktørene spille inn på TKC&L By&Lab i 

Kongsberg, hva du føler de bidrar med? 

- 43:37 Jeg tenker at det er… det meste av fokuset er på de selvkjørende bussene og jeg tenker at 

det burde være flere initiativ i TKC&L By&Lab enn bare selvkjørende buss. Eller så blir det jo 

mest den selvkjørende bussen som er prosjektet, så mitt inntryKKer at det burde vært flere 

prosjekter for å ha et sånt samarbeid da. For hvis det bare er ett hovedprosjekt, så… blir det 

dobbeltprosjekt på en måte. Det… ja. Men jeg vet ikke… det er litt sånn her at jeg er ikke helt 

bort om alt som skjer i Testarena da. Det er det inntrykket som jeg har i alle fall.  
 

44:44 Og hvordan ser da framtidsutsiktene ut for prosjektet? 

- 44:49 Testarenaen? 

 

44:56 Ja, eller Testarenaen men også fokus på bussene da 
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- 44:57 For selvkjørende buss prosjektet der, så vi har.. vi kommer fortsatt til å kjøre det prosjektet 

i år og så får vi se på sikt utover det om det finnes behov og finansiering og interesse.. vi trenger 

det. For Testarena Kongsberg så tenker jeg at det kommer til å fortsette uansett, men jeg tror også 

for at Testarena skal fortsette på lengre sikt så må de inn med flere prosjekter, at det ikke er 

avhengig av de selvkjørende bussene. Da kan det blitt litt spesielt om vi avslutter selvkjørende 

buss- prosjektet. Det tror jeg. For da blir det ikke så veldig mye igjen da sånn som det ser ut i dag. 
Man trenger å få større bredde eller få inn flere prosjekter inn i Testarenaen da. 

 

46:05 Litt sånn avslutningsvis her. Hvordan mener du at man kan komme frem til de gode 

løsningene innenfor kollektivmobilitet? 

- 46:16 Ja… det…. ja, samarbeid er jo viktig. Vi har valgt å jobbe sammen med samme operatør 

som vi har ellers og hele tiden prøve å koordinere der. Så det er jo en ting da, at man jobber med 

den operatøren man har. Det gjør det litt enklere og raskere å gjennomføre sånn i forhold til 

gjennomføring enn om man hadde gått ut via et separat anbud og jobbet med en helt ny aktør, så 

tar det mer tid, energi og mer penger kanskje. Det er det å jobbe med aktører som man allerede 

har samarbeid med. Det andre er jo det å ha finansiering… separat finansiering, som ikke påvirker 
ordinær drift sånn at politiske eiere til oss, altså fylkeskommunen da, er villige til å satse på nye 

mobilitetsløsninger og det har de jo vært så langt da, sånn at.. da har det vært separat finansiering 

og vi har jobbet med ulike aktører da. Så det tror jeg er viktige suksessfaktorer for å prøve ut nye 

tjenester. 

 

47:43 Men hva tenker du også er de største utfordringene?  

- 48:08 Ja, at man har forskjellige tanker om hvordan det skal se ut og fungere. Forskjellige mål. 

Det kan være en utfordring selvfølgelig. For oss i som kollektivselskap så er det jo viktig at dette 

skal fungere i praksis. Under et ordinært tilbud så kan det jo liksom ikke være et… sånn funksjon 
som det kanskje var tidligere at man bare kunne kjøre litt her og der, men dette skal være på styr 

hver dag. Det er en utfordring og der gjør at det ikke passer alle aktører å kjøre et nytt… eller 

prøver ut en mobilitetsløsning da.  

 

49:00 Men hvis dere skulle ha gjort det på nytt, hadde dere fremdeles gjort det “in real life” om jeg 

kan bruke de ordene eller hadde dere gjort det annerledes? 

- 49:12 ja.. jeg tror at vi… jeg tror at vi nå hadde ønsket et litt mer aktiv rolle fordi enn å bare teste 

det så… på en måte, som jeg sa, så var det fylkesrollen som var med og ikke vi. Men vi har blitt 

mer og mer involvert i det, i Testarena Kongsberg også fordi vi har det prosjektet der. Jeg tror vi 

burde være mer med på det strategiske delen fra begynnelsen.  
 

49:49 Men hvordan er kommunikasjonen mellom dere og fylkeskommunen da? 

- 49:53 Ja, det er veldig åpen og tydelig og god kommunikasjon. Det er de som bestemmer dette av 

oss og finansierer det også, men når det gjelder å Testarenaen så vet jeg ikke… det går i hvert fall 

ikke nok til meg alltid hva man har diskutert i Testarenaen og som har gått videre til 

fylkeskommunen da... den kommunikasjonen der har ikke vært helt fokus på bare.  

 

50:40 Hva tenker du om tillitt en sånn relasjon? 

- 50:41 Ja, tillitt er viktig. Det er helt klart, men det er viktig at man stoler på hverandre og får til 
en løsning som fungerer effektiv. Men utover det så er det i hvert fall… løsningen må være god 

nok til å ha den i drift. Dette er ikke en… sånn som vi har valgt det da, så er dette ikke bare noe 

løst kommunikasjonsprosjekt for å vise fram, som det ofte har vært med selvkjørende buss. Man 

har bare prøvd litt teknikk. Dette har vi satt i virkelig drift og da er det helt andre krav på det. Så 

det… det tror jeg har tatt litt tid for de andre aktørene å kanskje… forstå. At det er andre krav, 

men det er også gjort at prosjektet har fått en…. kanskje en annen… en litt annen fremgang i alle 
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fall ved at man høyner kravene også må man løse det og litt sånn tilpasse oss til det på en annen 

måte. Det viser at vi kommer oss fram et sted.  

 

52:00 Men føler du på en måte at de andre aktørene forstår på en måte den risikoen dere tar? 

- 52:13 Ja, jeg tror de forstår det, men det har tatt noe tid å forstå det.  

 
52:30 Så lurer jeg avslutningsvis på her om det er noen tanker eller momenter om 

innbyggerinvolvering som du føler at vi ikke har fått frem? 

- 52:39 Ja, det er kanskje… det som er viktig å få fram og som vi typ er litt utfordret på da, det er 

at vi prøver ut noe helt nytt og få innbyggerne til å forstå det at dette er noe nytt og derfor vil det 

ikke ha samme karakter som det andre vi tilbyr, men det er jo en invitasjon til innbyggeren til å 

være med i den utviklingen. Å få fram det budskapet det er ikke helt lett.  

 

53:10 ja, for da har dere brukt Laagendalsposten og prøvd å kommuniserer med de, altså media og 

Facebook og sant eller? 

- 53:18 Ja, nettside og avis og ja.. tv kanskje og.. media.  
 

54:55 Hvordan får dere ut den viktige informasjonen fra operatørene? 

- 55:00 Ja, det er viktig å ha mye kontakt med operatørene i sånne prøveprosjekt fordi de er ute og 

ser og alt ting, så vi… derfor så prøver vi også ha dialog med dem og bli kjent med dem og være 

ute fremme i bussene og også for å ha den dialogen som de kan komme med viktige kommentarer 

og innspill til oss, så det.. ja. Det synes jeg har fungert bra og det er jo lettere når man bli personlig 

kjent med dem som er operatører. Så det har fungert veldig bra her. VI har hatt prosjektet i gang 

i halvannet år, så da er jo alle personene.. altså kjent med hverandre som gjør det lettere.
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Bus operator (BO) 

 

03:30 Kan du fortelle litt om din stilling ved operatør ved de selvkjørte bussene på Kongsberg? 

-        03:39 Ja, jeg er en av seks operatører da, som… som da er operatører på den bussen og vi 

kjører mellom 10-14 hver dag. Jeg er jo den som først ble med da. Sånn at.. på en måte fiKKjeg 
litt hovedansvaret for prosjektet blant sjåførene da. Det var jo veldig interessant å bli med på 

det egentlig. Vi visste ikke så mye om det egentlig. Vi fiKKjo egentlig bare beskjed: “Vil du 

bli med eller ikke?”. “Ja”... også… kom prosjektet også visse vi egentlig ikke så veldig mye 

mer enn det, men.. men… så vi begynte å kjøre sånn.. året etter. Klart at det er jo en del sjåfører 

som tenker på… sin jobb da... oppi det her, om det kan erstatte… som alt annet… jobben sin 

da, men det er jo en annen ting, men… men det jeg tenker om prosjektet er jo at det er 

spennende. Det er jo… jeg vil si det at fram i tid, så ser jeg jo at dette kan bli… bli et tillegg 

da til annen kollektivtrafikk. Men jeg tror ikke det vil erstatte noe vanlig kollektivtrafikk. Det 

tror jeg må bli ganske langt fram i tid, hvor det er klart at… nå kjører vi holdt på si i trafiKKda. 

Så det er jo veldig spennende alt sammen. Det er klart at… det virker litt tidlig enda. Men 
igjen da, så går jo ting litt framover og… og… vi får en ny generasjon busser, som vi kan 

begynner å kjøre med og bli enda bedre. Så… så for våres del da så er det klart at det er jo en 

del av arbeidsoppgaven vi har og...ser jo fram til… jeg er jo helt sikker på at det her kommer 

til å komme, men jeg er usikker på… hvordan det blir tatt i bruk da. Hvordan det vil bli 

benyttet på grunn av at det…. Det er jo veldig vanskelig… sånn som nå når vi kjører i trafikk, 

så ser jeg utfordringen med å kjøre i trange gater som ikke er to kjørefelt da. At det må dele 

kjørefelt og.. sånn det er veldig vanskelig. Jeg er usikker på når det kan eventuelt skje sånn 

sett da, men… men sånn kundemessig så… folk er jo litt skeptiske. Ja... er som regel… det 

blir liksom den positive… etterhvert egentlig. Det er mange som synes det er “alright” og 
spennende da, men mange… det virkelig veldig vanskelig foreløpig da, for… det kan jo ikke 

gå alene i dag. Det er helt umulig.  

  

06:19 Men hva mener du er din rolle på bussen? 

-            06:29 Nei, altså min rolle på bussen. Altså jeg er jo alltid dritfornøyd på bussen... ut mot 

kunder og sånt noe. Det er klart at… min rolle er jo… vi får jo da folk som føler seg seg trygge 

og folk som er utrygge som kommer om bord, og jeg prøver å forklare litt rundt prosjektet da 

også eventuelt hvordan det fungerer med sikkerhet, hvordan sensorene fungerer i forhold til 

vær og vind og det er klart at… jeg får bare prøve å berolige og... dem som er usikre da, bare 

forklare litt egentlig hvordan… forklare det at det er en test. Også at det er i utvikling og sånne 
ting da. Det er mest for å berolige dem og forklare litt... Hvis de er interesserte, så forklare litt 

nærmere om sensorer, hvilke sensorer, forskjellige GPS og vise hvordan det fungerer da… 

for de som er litt mer interesserte, så der er det for å berolige dem og… forsikre dem at det… 

prate kanskje litt åpent om hvordan det kommer til å bli hvis den blir ferdig utviklet da. Sånn 

som jeg tror det kommer til å bli og det, ja… For min rolle oppe i det.. det er jo bare å… å 

være positiv overfor prosjektet da. For det er klart at det… det er ikke så lett å være 

kjempepositiv alltid når dette her bråstopper hele tiden ikke sant. Det er klart at det… du må 

jo bare være positiv og forklare da hele tiden. Ja, det er jo egentlig det jeg gjør.  

  

08:09 Hva er det som motiverer deg for å.. på en måte alltid holde den positive sjela holdt på si? 

-            08:14 Du altså… jeg må si det at… innad, sånn når jeg er ferdig med den jobben jeg gjør 

akkurat der og da… det koker litt i huet av og til. Men det er klart at det… man vet jo selv at 

det er en test ikke sant, så det er klart at det er den saken, men når jeg er i blant kundene da.. 

må jeg jo være litt mer profesjonell da og jeg vet jo kanskje… for min egen del at det blir 

veldig vanskelig å gjennomføre det sånn foreløpig for vi som er med. Det er veldig tungt for 



  2 

 

vi må stå hele tiden, men det er min side. Men mot kunden igjen da, som jeg sa, så er det jo… 

det å være positiv er alltid… jeg er alltid… jeg vil jo at dette skal være et positivt prosjekt. 

Jeg jobber for Vy Buss og… jeg vil jo ha da profesjonell holdning da og… fortelle egentlig… 

så mye jeg kan da, uten å være negativ. For jeg liker gjerne å forklare kundene hvordan det 

fungerer da. Ikke ljuge til dem. Fortelle hvordan det egentlig er, men på en positiv måte.  

  
09:25 Men hvordan føler du innbyggerne har blitt involvert i dette prosjektet? 

-            09:32 Jeg synes jo den der Applied Autonomy da, at dem er veldig flinke. Det er jo mest 

dem som på en måte.. det har jo være en del innlegg i avisene… ganske mange innlegg 

egentlig og jeg synes jo det at dem har vært flinke til å få fram ting da. Vi har jo mast litt på 

at det er veldig viktig å få hvordan også, sånn at folk… For de som har tatt bussen da, du 

skjønner hvorfor den går så sakte… hvorfor vi stopper da. For vi visste at folk kommer til å 

få greie på det, selv om du ikke med og prøver den… for… og jeg synes jo det har fungert 

ganske bra, for det er en del sinte bilister da. Det er jo det, for vi kjører jo ikke så fort. Så sånn 

sett tror jeg egentlig det har vært bra. Positivt i media og… folk har fått et inntryKKav… det 

er en test og forklare hvorfor det skjer ting da… så det har egentlig fungert ganske bra.   
  

10:35 Men bygger litt på det da, hvem mener du er ansvarlig for å sikre inkludering av innbyggerne 

i prosjektet? 

-            10:48 Hvem som har ansvaret for det? Nei… altså jeg… det er jo egentlig… det er på en 

måte det prosjektet mener jeg… det prosjektet som var satt i gang. Jeg husker ikke hva de 

kalte seg, men.. klart det er jo.. det er jo Vy Buss sammen med Applied Autonomy og 

Kongsberg kommune da, som jeg er mest kontakt med og… og det er jo dem som… vil jeg si 

kanskje er mer ansvarlig for å få det ut da sånn at folk får… får mer greie på det. Jeg vet ikke 

hva mer jeg skal si egentlig, men det er jo dem tre jeg har mest kontakt med da. Det er dem 
som… vil si har mest hovedansvaret for det. Så er det selvfølgelig Brakar og fylkeskommunen 

selvfølgelig. Det er jo dem som har ruta. Dem er jo med å… å få ting også ut til kundene. Det 

er jo dem som sagt har rutene som Vy Buss kjører da med disse bussene. Brakar også da… 

selvfølgelig.  

  

12:04 Men hva legger du egentlig i begrepet innbyggerinvolvering? 

-            12:10 Innbyggerinvolvering? Nei, jeg er litt sånn usikker… jeg er ikke så god på sånne 

ord da, men… jeg vet ikke hva jeg legger i det. Jeg er litt… synes det er litt vanskelig da, altså 

det spørsmålet der. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal forklare hva du mener med det 

altså… altså denne involveringen. Nei, jeg er litt usikker. 
  

12:34 Det trenger ikke å være noen veldig flotte ord, jeg bare tenker litt sånn når man sier 

innbyggerinvolvering og kanskje i forhold til prosjektet her da, hva er det du tenker på da? Hva er 

det du mener det legges i ordet innbyggerinvolering? 

-            12.48 Sa du involvering? 

  

12:51 Ja 

-            12:53 Nei, altså… det jeg tenker på, altså… det er å involvere folk via media det. Det er 

det jeg tenker på. Det er ikke så mange måter vi har involvert Kongsberg kommune i det uten 
at det kommer via media da. Så er det i grunn… å involvere det er å opplyse om prosjektet og 

eventuelt framgang. Det er det jeg tenker på ved innbyggerinvolvering, altså det med å 

involvere prosjektet underveis sånn at folk blir mer trygge på det da… forstår mer av det. Jeg 

vet ikke om det… Jeg har ikke tenkt så mye på det egentlig, men det er jo det å involvere via 

media da og via Brakar sine sine, altså fylket. Det er jo for... å opplyse mest mulig om 

prosjektet. For øvrig at det folk blir jo… folk synes dette her er noe tullete greier da, for dem 
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vet ikke så mye om det. Så det er klart at jo mer.. De kundene jeg hatt på bussen da. Jo mer 

jeg opplyser dem om kanskje litt mer av prosjektet og forklarer om det, jo mer positive blir 

dem. Og den som ikke gidder da, og… og prøve. Dem vil jo aldri få noe greie på dette hvis 

ikke.. dem blir involvert via media da og ting som blir lagt ut om prosjektet, framgang, 

utvikling… altså at det kommer en ny generasjon… involvere på den måten der da, det er det 

jeg mener. Annen måte på det kunne blitt gjort det… altså vi som er med der som operatører, 
vi har jo en viktig jobb mener jeg. Vi er jo førstekontakt med kunden der, vi må joda..  Hvert 

Fall forklare til de som er første gang med da. Få en positiv holding ut over prosjektet, selv 

om man noen ganger er ganske kokt i hue, så… må man være positiv utad uansett.  

  

15:10 Men føler du at det er mange av de som kommer på bussen, som ikke nødvendigvis har fått 

med seg all den informasjonen, altså sånn at de ikke har blitt informert nok? 

-            15:20 Du, ja… egentlig. Jeg vet ikke om folk ikke gidder å lese om det eller ikke har fått… 

for det virker sånn noen ganger at… nei, de vet ikke om det.. Ja, jeg… ja, nei… jeg tror kanskje 

ikke at de får nok beskjed egentlig, men det blir jo skrevet i Laagendalsposten titt og ofte da, 

i tillegg fra Applied Autonomy… om ting, men det sto jo ikke så veldig mye mer da… det er 
ikke… nei, det blir jo ikke så mye de får greie på det egentlig… ja, nei… altså for å være 

ærlig, de får kanskje ikke nok greie på det. Det er dem som er interessert da… og vil være 

med og prøve og få informasjon fra oss som opererer bussen. Mellom avisene er det kanskje 

ikke så mye dem.. dem får bare beskjed om at: “Bussen står igjen på grunn av snøvær”... sånne 

dumme ting da. De får ikke greie så mye om hvordan prosjektet.. hvordan det fungerer utover 

det da… Det får de egentlig fra meg. Som er operatør egentlig… føler jeg litte granne. Men 

nå har vi drevet på en god stund da, så det er jo store skilter over hele byen… altså at det er 

under test og prøving. Så… men altså. Jeg vet ikke hvordan man skulle ha fått til en mer… 

Men jeg merker at de som er interessert, de vet jo… de har satt seg inne i mye da og vet mye… 
men det er veldig mange folk som kommer og som ikke vet noe. Men det som jeg synes er litt 

vanskelig synes jeg... at folk som ofte... hva folk egentlig synes om dette prosjektet er jo… 

altså foreløpig så er det jo mest unger og… eldre som bruker den. Og det er jo gratis for dem 

ikke sant… Så de er bare fornøyde at det er en gratis buss for å si det sånn, så det er veldig 

positivt de gangene det kommer folk som er ordentlig interesserte da. Så.. så det er litt 

vanskelig… ja.  

  

17:28 Hva slags tilbakemeldinger har du fått da? Er det noen kjennetegn som går igjen? 

-            17:43 Dem som prøver den, synes at dette… noen synes det er bare tull… selvfølgelig, 

for det er noen av dem, men stort sett så synes jeg det at det… folk er som regel mer positiv 
og… da de har kommet ut, i hvert fall dem som er litt negative på forhånd, så da overhode 

aldri skulle tatt den, så prøver de allikevel. Så jeg synes jo dette.. virker veldig positivt da. Da 

man prøver å forklare det rundt at det.. det er på en måte kanskje… hvordan vi skal bruke det 

etterhvert, kan jo være fra et eldrekollektiv et eller annet sted da. Og ned til knutepunktet for 

eksempel. Det vil jo aldri få en egen bussrute vet du, så det vil aldri erstatte en vanlig bussrute 

på lang, lang, lang tid. Så den måten man skal bruke den her på, det er jo bare å få fram ting.. 

som sagt det er... folk blir som regel mer positive synes jeg. Og den som bruker den daglig 

omtrent, de eldre som.. men det er gratis da (!), så jeg tenker litt på det noen ganger, men.... 

Det er det bussen er kjent som fordi de har jo fått bussen forbi døren deres. Så.. men stort 
sett… Det er litt tidlig i prosjektet enda altså. Det… og det er jo veldig beroligende at de er 

med da.. men som jeg sier, det er jo en test og under testen så må vi være med og til det er 

ferdig utviklet så.. må den være god nok til å gå alene. Og da går den alene, men det vil være 

mange år til… sånn sett. 

  

19:07 Men et slags drømmescenario da. Hvordan hadde det hele sett ut da? 
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-            19:15 Med den bussen? Ja, hvordan den bussen ville ha fungert? Ja.. altså jeg… vi har jo 

snakket litt om det noen ganger… mellom oss operatørene, men jeg tenker at nå i dag… hvis 

man tenker at… det er fine veier da. Man kan… det er egentlig… som jeg sa i stad, egentlig 

gå fra eldresenter... si at det er et.. det er et område på Kongsberg som heter Raumyr da, der 

det er bygd masse eldreboligsenter og som det er litt sånn stort sentrum på en måte, at du 

kunne reist opp og plukket opp og kjørt ned igjen. Sette av byen og til og fra sånne steder da. 
For at det skal gå… for jeg må si at det er vanskelig å tenke noe annet enn det.. og der 

selvkjørte busser ikke går i dag… for jeg ser jo det på de store bussene, dem går jo stort sett 

bare på hovedveier. Og snart så.. så det er jo veldig vanskelig for de eldre da og… få busser 

snart, fordi at det… de går jo bare ved hovedveier. De går jo liksom ikke noe veldig… så det 

er jo egentlig å få kjørt sånne fra sånne områder som snakker om da. Fra eldresenter til litt 

sånn mer eldrebolig. Det blir jo ofte bygget ved samme sted da. Men i dag så er det så 

vanskelig fordi at det… veiene er så trange. Det er som regel ikke noe… egne veier. Så det er 

sånn der.. de deler veier og det er veldig vanskelig å… men ja, men det er.. er et tilskudd til 

annen buss. Ikke en erstatning, men en tillegg til annen kollektivtrafiKKog der busser ikke 

går da. Så kan de da kjøre inn mot knutepunkt, ned mot sentrum. Til og fra. Tenker jeg… det 
er ikke noen annen måte jeg kunne ha sett at det kunne fungert på…. og (!) det hadde vært 

veldig, veldig bra fordi at eldre er ikke så nøye på om det går fort heller… bare de kommer 

trygt og godt fram. Trenger ikke å gå i 50 km/t. Går det… og den bruker 2-3 ekstra minutter 

ned til byen, så tror jeg det hadde vært helt greit, så lenge de får et tilbud. Det er… nok mange 

eldre som ikke har i Kongsberg i dag. Så sånn sett er jo sånne busser… fordi at man skal jo 

danne et kontor et eller annet sted, når dette skal gå alene etterhvert, så er det kontor som 

kommer til å ta… det går ti sånne busser i Viken da, så det er jo klart at da vil jo ett kontor ta 

for seg alle bussene. Operere alle bussene ikke sant, så da kan du få sånne busser overalt. Som 

et tillegg til annen kollektivtrafiKKfor å gi de eldre et bedre tilbud. Jeg er litt usikker på om 
det er av interesse til folk, fordi det går for sakte, tar for lang tid. De har det travelt, så tar 

heller en drosje i stedet for. Jeg tror ikke det er et tilbud for dem egentlig. 

  

22:36 Men sånn som de tilbakemeldingene du får fra.. altså jeg kaller det brukerne, men jeg mener 

kundene. Hvordan blir det videreført og kommunisert opp til de andre aktørene eller hvordan er 

dialogen der? 

-            22:54 Vi hadde.. vi hadde en… ja, altså. Jeg er i dag… Applied Autonomy, som hadde 

med den her bussen inn til Norge. Det er dem som driver å lage den der…  den biten som skal 

ta seg av… eller det kontoret da, som skal ta seg av de bussene den gangen de begynner å gå 

selv da. Altså når operatørene ikke er i bussene. Det er dem jeg snakker daglig med hele tiden. 
Så klart at det… det er dem jeg snakker med på.. hva skal jeg si for noe da… altså det blir å 

gi tilbakemeldinger til dem.. og alt som skjer på den bussen blir det gitt tilbakemelding… til 

en som heter Jonny Haugen og om det er noen feil med bussen og så videre med kunder… så 

alt blir rapportert tilbake til Applied Autonomy da. Som igjen rapporter videre til Brakar og 

vi har jo felles forum nå da, så… så de viktige tingene blir tatt inn i det forumet, som da Vy 

Buss er med i da. I en sånn Facebook…. arbeidsFacebook som da er for Applied Autonomy, 

Vy Buss og alle operatører er jo der, så vi… vi prøver å gi tilbakemelding om det hvor 

fornøyde kunder er. Du kan si i fjor så hadde vi en sånn… konkurranse hvor folk kunne vinne 

en klokke da. Da måtte folk svare på noen spørsmål da angående bussen. Hvor fornøyde de 
var med tilbudet… også… forskjellige spørsmål da. Det er det eneste.. Det er ikke noe annet 

enn det vi har hatt foreløpig som Applied Autonomy hadde da om kundetilfredshet.. ja. Ellers 

så har vi egentlig ikke noe annen tilbakemelding… sånn god tilbakemelding på det egentlig… 

Vi har ikke det…  så jeg… de gir jo tilbakemelding til meg at de veldig fornøyde og jeg 

snakker med Johnny igjen.. Jeg sier jo at folk er jo fornøyde. Det er ikke noe annet… egentlig 

annet rundt det  som har blitt snakket om utover den konkurransen… eller som vi hadde i fjor 
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da, hvor folk skulle svare på de spørsmålene angående bussen og hvordan de synes den var 

og hvordan de kunne tenke seg den ville fungerer i framtiden og så videre… Så utover det så 

har det ikke vært noe.  

  

25:18 men synes du det… altså synes du det er behov for det eller synes du det egentlig fungerer 

fint sånn dere har det i dag? 

-            25:22 Du, jeg synes vel… det er klart at det… det som er litt vanskelig i Kongsberg da.. 

På dagtid så er det veldig lite folk som bruker buss i Kongsberg. Hvor denne bussen her nå 

da, den går jo på en måte… den ordinære bussruta er jo tatt bort og vi erstatter den ordinære 

bussruta med de autonome bussene, men det er mellom 10 og 14 hver dag, og vi kjører samme 

kundene hver dag og det er unger… som kjører gratis… Også er det.. vi får de samme hele 

tiden, så det er sånn at det… vi får jo ikke noen nye tilbakemeldinger. Vi får tilbakemeldinger 

fra de samme eldre kundene som bruker den fast da. Så det er ganske… vi får ikke så mye 

mer tilbakemeldinger enn det. Unger er unger. Og… de eldre er jo faste kunder da, som vi 

kjører så… vi har ikke så mange nye. Mellom 10 og 14, så er folk på jobb. Så der som… så… 

bra nok… Det kunne sikkert vært bedre, men ellers fungerer jo ting bra. Vi gir 
tilbakemeldinger til Applied Autonomy som sagt. Dem gir det videre til… og… Nei, jeg vet 

ikke… men vi har jo det samme kundene som sagt da, så.. vi hadde… hadde dem da brukt… 

de har snakket om å ta prosjektet og kanskje skulle ha kjørt noen timer på ettermiddagen for 

eksempel da. Kanskje kjørt den en lørdagsformiddag. For at andre også kunne ha fått brukt 

den. Prøvd den. For mellom 10 og 14, så blir det veldig begrenset hvem som får prøvd den. 

Og da blir det på en måte… vi får ikke noen nye tilbakemeldinger, men det er en og en annen 

som kommer på da, men det er veldig… få nye kunder. Sånn sett… så… ja.  

  

27:30 Litt mer sånn.. hvordan ble dere inkludert inn i prosjektet? Du nevnte det jo kort ved starten 

her, men du fortelle litt mer hvordan dere fiKKvite om samarbeidsprosjektene og de selvkjørte 

bussene og litt den prosessen der? 

-            27:52 Du… ja, det var litt sånn der. Det var bare at min sjef, Nina Johnsen kom inn og 

sier at: “Nå skal vi begynne å kjøre en autonom buss som går av seg selv… Vil du være med 

eller ikke?” Ja.. hva vet du.. hva mer er det?.. “Nei, vi vet ikke noe mer. Vi har bare… fått 

beskjed om at det kommer til å skje”... Så var det at det… javel, javel.. Ja, jeg kan vel godt 

bistå med det, sa jeg ikke sant. Visse jo egentlig ikke at jeg skulle være med å operere 

bussen… at jeg skulle være en sånn superbruker, som det kalles… at jeg skulle være litt mer 

kontor da, der man gjør littegranne, men jeg har jo blitt operatør da og har vært med lengst. 

Så det som det begynte med var det egentlig også kom jo disse kontaktene inn til meg og 
Applied Autonomy Johnny også ble jeg opplært... Så fiKKjeg greie på at det var jo da en.. 

dette prosjektet som heter… jeg husker ikke hva det heter for noe, men som var involvert med 

Statens Vegvesen og Kongsberg kommune, Nettbuss den gangen, Brakar og sikkert en til… 

fiKKegentlig ikke mer greie på det enn… at dem var med. Også ble vi opplært. Det 

giKKnesten et halvt år egentlig… virket det som. Ingen visste så mye egentlig. Ikke Nettbuss 

heller egentlig. De var jo med i prosjektet, men… jeg synes jo ting har blitt bedre nå da for… 

for nå har blitt en.. Jørgen Kjær, som er sjef for prosjektet i Vy Buss, som er en del av 

prosjektet her. Han har blitt den øverste sjefen på det prosjektet her og jeg synes ting har blitt 

litt mer.. ordentlig nå da. På en måte om vi kan si noe ordentlig, fordi Nettbuss visste ikke 
heller de giKKtil. Det var et prosjekt som måtte komme… og vi ble lært opp som sagt… så 

det giKKlang tid før vi som jobbet med det egentlig…  at det var et samarbeid med mange 

grupper da og… følte at det kanskje var litt vanskelig det første halve året… med ting og tang. 

Alt… ja, så det… kjipeste situasjonen var kanskje den tiden.. egentlig. Visste lite, men… men 

nå er det noe annet da med forum for alle sammen og Facebook og… vi har mer kontakt med 

hverandre og gir gode tilbakemeldinger og… ting nå i dag fungerer veldig bra. Kunne kanskje 
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fungert mer fra dag én da, men da var alt veldig nytt tror jeg. Nettbuss har aldri vært med på 

noe sånt… testprosjekt som dette her noen gang. De var jo bare et busselskap. Og for å være 

med på et sånt prosjekt… når de egentlig bare vet å bemanne en buss, dem… jaja, 

fiKKegentlig aldri noe annet… god informasjon skjønte jeg heller. Før det hadde gått lang tid 

… da, så… så det var sånn det begynte. Det var jo et prosjekt som begynte veldig… ja… vi 

visste ikke så mye.  
  

31:20 Men hva synes kollegaene dine da? Altså er det… hva snakker dere om rundt prosjektet? 

-            31:27 Du, i begynnelsen så var det jo… alle som ikke gidder og sette seg litt inn i det, 

men… sånn som, fra mitt ståsted da, som jeg tenker er at.. Jeg jobber jo i Nettbuss. Det er min 

arbeidsgiver og… hvis ikke Vy hadde vært med på det. Jeg tror Vy kunne ha sagt nei til å 

være med på dette prosjektet, men det at de prøver å splitte et prosjekt og Nettbuss da, da 

måtte de få andre inn da. Om det hadde vært Securitas, vektere… ett eller annet som hadde 

hadde stått og operert bussene da, så på en måte at… det er jo min arbeidsgiver som er med 

på det og Vy har jo noe som heter deltidsskift da, sånn at vi… si vi jobber fra syv om morgen 

til elleve om dagen, så har vi fri til to om dagen, så kjører vi fra to til fem. Det som er at… ja, 
det er litt teit, men det som jeg tenkte da med dette prosjektet var at: “Hvis Vi er med på det 

da, så blir det ansatt flere folk her.. da får vi mindre deltidsskift, som det heter hos oss da… 

det blir mindre fri på dagen”. Så det var jo bare vinn-vinn for sjåførene her at vi som opererer 

bussene er med på det, for da blir det bedre for alle sammen. Jeg prøver å få snakket med 

dem… som er mer negative da og forklare at: “ja, men hvis ikke vi hadde vært med på dette 

her nå, det er jo tross alt vår arbeidsgiver og, så hadde vi fått mer deltidsskift da”, at jeg prøver 

å vinkle det positivt inn til våre. Og det som også er greia, som de kanskje ikke tenker på, som 

jeg også prøver å si er at ved neste anbud da, så kan nemlig Brakar, som har ansvar for linjene 

ikke sant, som.. dem legger ut i et anbud, er at kanskje neste anbud da så sier de at: “Vy Buss 
må ha erfaring med autonome busser.”... for et kriterium for å få et anbud, selv om kanskje 

ikke det i neste fem-ti årene, det er… kommer til å gå av seg selv innen den tiden, så kanskje 

kriteriene er at du må ha hatt erfaring med det. Og det er andre store busselskap som også er 

med på autonom buss. Jeg husker ikke navnet på dem nå, men det er klart at hvis ikke du har 

vært med på det da… har erfaring med det… og det er et kriterium, så kanskje du mister 

anbudet… i det området vi er i og da. At Vy Buss ikke er med på det. Og da får vi ny 

arbeidsgiver… så og hva det medfører da.. og det fører jo... kanskje heller det… mot sjåfører 

da… litt sånn som noen ute… tenker på alltid arbeidsplassene sine og.. ditt og datten, men 

igjen da så tror jeg også at… det kommer ikke til å erstatte noen store busser. Jeg tror det er 

et tillegg til kollektivtilbudet i dag… tenker jeg. Så nå tror jeg det at… dem har begynt å… 
ikke tenke så negativt rundt det da. Se litt mer positivt på det. Det er det jeg har prøvd å få 

fram… mot de andre. At du tenker litt på sin egen arbeidsplass og at vi får det bedre som 

arbeidstakere da. 

  

34:41 Men den her redselen for at… at deres jobb skal bli tatt. Hvordan blir det håndtert i 

prosjektet? 

-        34:52 Du, altså… det… det… altså jeg.. jeg… det jeg tenker er at jeg… jeg orker ikke å 

tenke at jeg skal være redd for jobben min… sånt er det i alle steder som det blir automatisert 

da. Autonom. Men det er klart at… det som er greia er at ting forandrer seg jo, tenker jeg og… 
det gjør jo det at kanskje en gang i framtiden da… så er det kanskje behov for litt mindre 

bussjåfører på noen plan, men det generer jo andre arbeidsplasser da. Alle disse bussene kan 

ikke gå av seg selv, så noen må jo være der og passe på dem på en måte… så det vil jo skape 

andre arbeidsplasser… men det kan hende fram i tid at det…ja, det kan hende noen ruter 

kan… hvis dette blir så effektiv da, at det kan erstatte, en gang i tiden.. Så…tenker jeg. Det 

blir nye arbeidsplasser. Kanskje det går utover min… at det kan bli mindre sjåfører. 
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Selvfølgelig, det kan jo hende det. Kan jo ikke se bort i fra det for den… men jeg tror vi 

snakker om ganske langt fram i tid.. før det kan skje. For vi se det nå at det… det kommer jo 

ikke til å gå noen selvkjørende buss i Kongsberg i trafikk… på hvert fall… jeg tipper fem år… 

hvert fall fem år. Dette tar tid. Jeg ser og… ting tar veldig tid med software og vi får nye ting 

hele tiden… ting tar tid, så jeg er ikke så redd for arbeidsplassen. Og dem som har jobb her 

nå… og igjen da, så har vi mulig behov for litt mindre sjåfører etterhvert, kan hende… jeg vet 
ikke helt. Men som igjen skaper nye arbeidsplasser og sånt.. jeg tenker sånn at.. jeg.. jeg orker 

ikke å tenke på… langt borti fremtiden liksom. Jeg tror dette er…  autonombuss er en del av 

fremtiden. På ett eller annet plan, men jeg er litt usikker nå da på… det virker litt vanskelig at 

de kan gå sin egen trase. Der virker ting veldig vanskelig, sånn at… ting er veldig vanskelig, 

så.. vi får se en gang om det klarer å gå alene i trafikk.. i de trange bygatene som er nå… det… 

vi får se. Det er det jeg tenker om det i alle fall, så.. så, ja. Den nye bruker radar og ridar, som 

gjør at… det er snaKKom noe kamerateknologi, så jeg håper løpet går da, at han kan faktisk… 

siden han har radar og kameraer, at dem kan få nok software inn den da, at han takler mye av 

problemene i.. den bussen ikke takler i dag.  

  
 (Ikke transkribert om siste modell - spesifikasjoner om brems og seter) 

  

Det er ikke all den bråstoppingen vi kan forutse. Og da vi har eldre folk som er... de klarer ikke å holde 

seg så godt fast. Vi kjører ikke så fort, men når vi bråstopper i 16 km/t, så er det utrolig for denne stopper 

bare på noen centimeter. Og hvis ikke du sitter ordentlig tilbake i setet da... Vi har jo sagt ifra at det er jo 

folk som har sklidd av setet. Ikke sånn ordentlig sklidd av, men de sklir av setet... og vi har sagt ifra at: 

”vet du hva at... vi er nødt til å ha sikkerhetsseler, fordi dette her funker ikke... Vi.. de kan skade seg”. Vi 

må jo stå hele tiden da, så det er jo en... vi har en kamp om dagen når vi bråstopper så mye, men... ja.. det 

er.. Vi har sagt ifra, så jeg tror det er derfor det har kommet sikkerhetsseler. For dem har... at de har skjønt 
det at... vi har gitt veldig mye tilbakemeldinger på den bråstoppen.. jeg tror ikke egentlig de har skjønt 

hvor mye vi har bråstoppet. I det verste så var vi oppe 300-400 ganger i måneden per buss. Det er jo klart, 

hvis du deler det opp i antall dager da, så er det klart at... da skjønner man at det er en utfordring med 

sikkerhet. Og dem vil ikke gå på bekostning av sikkerhet. Derfor gjør det at den bussen bråstopper 

isteden... for at de skal gjøre noe.. Dem kan godt ta.. at den hadde klart noe mer, men da måtte de kanskje 

ha stilt noe på ting og tang så at den kunne klart mer, men da hadde kanskje sikkerheten blitt dårligere. 

Så inntil man da klarer å få forklart den bussen at den bare kan bremse ned. Den trenger ikke nødstoppe 

hele tiden og... fortelle den at det kommer løv blåsende foran bussen for eksempel. Også sånne ting da 

og... sand som blåser foran bussen.. vi bråstopper jo av alt mulig rart. Så er det at.. inntil de får fortalt 

bussen det, så blir det en del bråstopp. Og det høres veldig mye ut i måneden, men ja... det blir en del 
bråstopp per dag, som i måneden blir veldig mange... som betyr at de har en del utfordring med dette her... 

men det er en test. Vi gir tilbakemeldinger så godt vi kan... De forteller at de har fått veldig gode 

tilbakemeldinger fra våre da, for at det... dem har jo aldri hatt den autonome bussen i trafiKKfør, så klart.. 

det blir jo noe helt nytt for dem og... så de har fått veldig god tilbakemelding fra våre da... nesten for mye 

tilbakemeldinger nesten. Men... så... så ja, det er en utfordring, men man må jo tenke sikkerhet, sikkerhet, 

sikkerhet da og... inntil ting blir løst på en fornuftig måte, så blir det en del nødstopp. Og derfor igjen da, 

sikkerhetsseler. Men nå har vi fått, som sagt de var oppe her forrige uke. De gjorde noe med bussen etter 

vi har klagd en del på nødstoppen her... og nå virker det som de har i softwareoppdateringen, fått gjort 

noe med den... så nå virker det som han går bra. Nå har vi ikke alle disse nødstoppene, så håper den har 
vært bra, den siste softwareoppdateringen da. At nå slipper de alle disse unødvendige nødstoppene, med 

mindre vi må da. Men det.. det er som all datamaskin. Alltid med ny sofwareoppdatering, så blir det noe 

greier. Før de får ordnet det, så blir det ny softwareoppdatering, så blir det masse stopp igjen... fordi dem 

har ikke fått sjekket bussen i trafiKKvet du. Dem har sjekket det der nede, men ikke i trafikk... Så klart at 

jeg ser det at det virker bra der nede, så får vi det i trafiKKogså... blir det bare tull også... men, men... det 
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er en del av utviklingen da. Testingen... Så fikser de det igjen da, den softwareoppdateringen. Det er klart 

at det kommer nye ting hele tiden som skal takle biler, kjøre gjennom fotgjengerfelt... så vi får jo mer og 

mer software da, men det er en utfordring. Det er det ikke en tvil om altså. 

  

44:25 Ja, jeg skulle ønske selv at det... kanskje giKKnoe fortere, men nå er ikke jeg noe software... 

datamann. Jeg skjønner selv at ting tar tid. Folk har så mye meninger om at dette her.. kan vi ikke bare 
gjøre sånn og sånn, men det er ikke så enkelt. Alt henger sammen. Hvis vi gjør noe med noen ting, så 

henger det sammen med noe annet, så... men ja, jeg håper da med den nye generasjonen nå, som kanskje 

takler mer data, mer teknologi... at det kan fungere... at den takler mye av de tingene vi sliter mer med i 

dag da. Så jeg håper jo det og det... men vi  er jo usikre da, for vi har jo ikke prøvd den. Applied Autonomy 

vet heller ikke det fordi de har heller ikke prøvd den... så den er ikke kjørt i trafiKKfør, så vi er i sånn her: 

”Hmm.. Ja”... så forhåpentligvis går det mye bedre. Takler ting mye bedre og sånt noe, så sånn når du 

kommer til sommeren, så får vi håpe at den... skal jeg fortelle om den har blitt mye bedre enn den 

generasjon 2.0.
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Intelligente transportsystemer Norge (ITS) 

 

 

00:01 Det går helt bra, du får bare begynne, så får jeg… men jeg kjenner til de… organisasjonene og de 

prosjektene du snakker om. Jeg kjenner til det Kobla og AA. Og jeg kjenner.. jeg har vært med å bygge 
opp… prosjektene I Bodø fra… Ganske tidlig.  

 

00:21 Du har det, ja? Spennende 

- 00:22 Men det... ikke... nei, det vil bli feil å si bygge opp, men jeg har vært med og.. jeg har i 

hvert fall vært rådgiver for de i noen omganger i Bodø da. Bodø fylkeskommune og kommunen. 

Og satt også i juryen i en konkurranse... der vi ga de 50 millioner. Det er de pengene de bruker 

nå.  

 

00:44 Åja, var du med i juryen der?  

- 00:45 Ja 
 

00:46 Åja, så gøy at det henger sammen på det vis, for jeg har hørt om det at de vant den 

konkurransen 

- 00:54 Nei, det er Samfunnsdepartementet som har laget den konkurransen... og Bodø vant 

førsteprisen også kom Oslo og Bergen... nei, jo... Oslo, Bergen, Stavanger og... Nordmøre kom 

på en delt andreplass. Så de fiKK12 1/5 millioner kroner hver, altså fiKKBodø 50.  

 

01:13 Men kan du ikke bare begynne å fortelle litt hva din rolle er for noe? Ja.. eller din stilling da.  

- 01:16 Jo, okei. Kjenner du ITS Norge?  
 

01:21 Ikke veldig godt 

- 01:22 Nei.. altså vi er en medlemsforening og en bransjeforening som jobber for å promotere bruk 

av IKT i transportsektoren31 og det er på alle nivåer. Det er på alle transportformer. Det er for 

gods- og person. Det kan være i kjøretøyet. Det kan være langs veien, så er det sensorer og... dill 

dall. Og det kan være mobilitetstjenester som MaaS, som nesten alle jobber med på et eller annet 

nivå. Og det kan være... å få gods fra land til sjø for eksempel.. så det er et enormt spekter av 

tjenester som vi gjelder da... eller tema som vi jobber med. Og det er cirka... 70+ medlemmer. 

Statens Vegvesenet, Jernbanedirektoratet... alle disse store transportaktørene er medlem også har 

vi har vi private, industri... altså som leverer til disse på IKT-områder. Altså alt fra IBM og 
jernbane-bedrifter og... Applied Autonomy og.. ja. Sånn at... Oslo kommune er ikke medlem, men 

jeg tror... Nordland fylkeskommune er medlem hos oss. Men Bergen kommune og Oslo kommune 

og Ruter og Entur og.. alle disse her er medlem... også Kongsberg kommune er medlem. Sånn 

så... det er vår oppgave da, å lage møteplasser eller bidra til møteplasser, der vi får industrien, 

akademia, altså forskere og kundesegmentet som ofte er det offentlig, sant... samlet også jobbe 

frem idéer til prosjekter eller... implementere nye idéer og pilotere idéer32. Og.. ofte så er vi.. 

initierer vi bare... eller bare sørger for at folk møtes, også... også skjer det ting selv, uten at vi 

holder noe særlig hånd i det. Og en god del.. det som har skjedd i Bodø, kommer ut av møteplasser 

vi har laget ganske tidlig. For mange år siden faktisk, sant.. så begynner det å rulle og gå der. 

Sånn... at uten at vi kan ta noe ære for det... etter det møtet, så... så skjer det ting. Og for eksempel 
AA... du kjente AA? 

 
31 promoting the use of ICT in the transport sector 

32 So ... it is our job to create meeting areas or contribute to meeting areas, where we get the industry, academia, i.e. 

researchers, and the customer segment that is often public, gathered and work out ideas for projects or implement new 

ideas and pilot ideas 
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03:26 Nei, jeg kjenner han ikke, men jeg skal snakke med han i morgen faktisk 

- 03:27 Ja... altså AA er jo... en som er veldig aktiv spiller i vårt nettverk, sant... og er en god på 

nettverket. Vi tok ham med til Toulouse i 2015 og satte da opp et møte med han og... de som eier 

disse autonome minibussene og etter det så har de kommet i gang med å... ta dette til Norge i stor 

skala, sant.. så litt det er en typisk måte vi jobber på, sant. Det er å sørge for at folk som vi tror 
kan ha nytte av hverandre treffes. Ellers så setter vi i gang prosjekter som der vi ser at det er et 

behov, som bare... sørger for å treffe de rette folkene og får finansiert... opp. Få med et 

kundebehov. En forsker som kan forske på ett eller annet, også noen som kan levere utstyr eller 

tjenester, så da driver vi... så driver vi gjerne prosjektet. Eier og driver det.  

 

04:22 Så dere eier det også altså? 

- 04:22 Ja, av og til. Så vi... i øyeblikket så veier vi vel.. 4-5 prosjekter, også er vi med i 10. Også.. 

har vi... resten initiert. Så vi er en liten gruppe på... på 5-6 stykker, som da deler på de oppgavene, 

så vi leier inn noen og andre... eller så jobber vi selv. 

 
04:42 Men la oss si at hvis dere da eier... dette her er jo for så vidt ikke så mye med det her å gjøre, 

hvis dere da eier slike prosjekter, hva er det dere bistår da med?  

- 04:50 Altså hvis vi eier.. altså hvis vi er... siden vi ikke er ekte fagfolk, sant. Vi er mer bransjefolk, 

så tar vi oss av det... administrative. Hvis vi er med og skriver søknaden også... så vi får økonomi 

til å drive prosjektet og.. følger opp rapporteringer og alle sånne ting som må til hvis du får penger 

fra forskningsrådet i hvert fall. Men på noen områder, så har vi utviklet kompetanse i foreningen 

selv sant, så vi er eksperter på noe.. noen veldig få områder og da har vi også faglige medarbeidere 

i prosjektene.  

 
05:26 Men hva er deres rolle da i TKC&L By&Lab? 

- 05:28 Det er... der sitter vi i styret og... nettopp for det vi.. vi.. ser etter møteplasser sant, så går vi 

inn akkurat på sånne steder. Sånn at hvis ikke vi hadde styret da, så hadde vi helt sikkert bidratt 

til noe på et annet vis eller. By&Lab er jo en møteplass for... der gründere kan komme og teste 

idéer sant. Og du kan også modne frem idéer, men det vil være helt sånn typisk hva ITS Norge 

driver med, så derfor er vi... med i... enten i styrer eller organisasjoner som driver sånne arenaer 

sånn som det. Og vi er med... i fem-seks sånne er vi med også... ser jeg søsterorganisasjoner av 

ITS Norge. Du har NorStella, SAMS... AI-klyngen i Østfold... altså det er mange, mange ting som 

ligner litt på det vi driver med og da... da sitter vi i hverandres styrer eller i hverandres prosjekter, 

sånn at vi får et stort nettverk og mange møteplasser. Så det er mange europeiske og noen av de 
har vi skapt selv, sant. Så... sånn at. Også drar vi på tur med medlemmene våre, sånn at de får se 

hva som skjer i Japan og Korea og... Singapore og USA og sånt. Ta hjem igjen impulser. Så.. vi 

driver med. Så det er egentlig vår rolle. Det er å skape dynamikken i... øke makkere for de private 

og øke innovasjonskraften til de offentlige. Sånn veldig grovt sagt. 

 

07:06 Men hvordan kom dere inn i da TKC&L By&Lab, hvordan ble dere på en måte satt i gang 

fra starten? Hvordan kom dere i kontakt da? 

- 07:17 Vi.. der ble vi invitert... med av Vegvesenet. For initiativtakerne der, det var vel KK og hun 

SVK, så hun... og begge de to sende mail til oss og spurte om vi ville være med. Og det tror jeg 
er litt ut ifra hvordan... erfaringen er.. hvordan de har jobbet med oss før sant, så vi har... vi 

investerer i byer, sant.. fordi vi vet at i Kongsberg er det... er det alltid potensiale for noe, sant. 

Det er nok av selskaper der som er innovative og fremoverlent og internasjonalt orientert, sant så 

vi har alltid hatt en... nei, det er feil å si alltid, men vi har alltid... De siste fem-seks årene har vi i 

hvert fall vært til stede i Kongsberg på alle mulige arenaer og vi har vært med å også lage 
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Kongsberg Summit, sånn at vi kom på komiteene der og fiKKinn foredragsholdere og den type 

ting.  

 

08:16 Men tror du... altså tror du det her et typisk unikt samarbeid i Kongsberg eller la si om du 

hadde opprettet det i Bodø da, tror du det hadde vært like suksessfullt? Nå er det for så vidt 

fremdeles i gang da, men tror du Kongsberg som lokasjon og de bedriftene som er der, har mye å 

si for utviklingen. 

- 08:34 Ja, jeg tror at... altså hver by er litt unik, sant.... mens Kongsberg er.. er en sånn 

industrialiserings... kanskje den største industrialiseringsmetropolen vi har i Norge.. eller jeg vet 

ikke om man kan kalle det en metropol, men den har ekstremt sterkt byfokus på sin egen styrke, 

sant. Kongsberg er Kongsberg. Og det gjør at du kan snakke om Kongsberg i både Sør-Korea og 

i Singapore eller Silicon Valley og de vil gå og kjenne.. ja, de vet om den byen. De vil ikke kjenne 

Oslo eller Bergen på samme måte, sant. I hvert fall ikke Bodø. Sånn at... derfor er Kongsberg 

interessant. Altså vi gjør ikke mye der, men vi følger godt med på hva som skjer. Mens i Bodø for 

eksempel, der var vi med på å lage... rett og slett... det vi kalte for ITS Arena, hvor vi hadde... der 

vi inviterer fylkeskommunen og kommunen og... industrien rundt. Forskningsrådet. NHO. Og en 
del private bedrifter. Også så samler vi de til møter og ellers seminarer også... ja, har vi egentlig 

samme type samtale som vi har nå. Vi forklarer hva vi gjør og hvordan vi kan jobbe med de. Også 

kommer det ut av det... prosesser. Og når Bodø mister flyplassen til Bulandet eller hva de heter... 

mister i alle fall flyplassen der oppe, ikke til Buland, men det er til noe greier... så fiKKjo byen en 

egen drift ut av at de skulle i alle fall finne på noe annet. Og det.. det er det vi ser sporen av nå, 

sant... så nå.. etter den beslutningen kom, så hadde vi enda et par sånne ITS arenaer der oppe der 

vi jobbet med næringslivet. Og da var det de som tok kontakt med oss og ba oss komme. Da var 

det ikke omvendt lengre. Så... nå er de.. tror jeg. Nå holder de på alene og ByLab har jeg bare 

vært og besøkt regelmessig og så går det av seg selv på et vis.  
 

10:36 For hvordan følger dere opp? Er det sånn du sier: reiser der på besøk... har dere en 

spesifiKKagenda da eller hvordan foregår det? 

- 10.43 Ja.. Vi er jo interessert for å se om det er er mer vi kan gjøre sammen. Om det er er flere.. 

om kommunen trenger mer... trenger mer... bli mer oppmerksomme på muligheter som de ikke er 

oppmerksomme på. Så da følger vi egentlig med på det også inviterer vi lederne i... Smart City-

organisasjonene i Bodø, sant... til å holde foredrag på våres konferanser og sånt.. Så sånn at vi 

beholder en god kontakt med de. Så sørger vi for at de vinner en konkurranse inn i mellom, og 

sørge for å holde... holde  de våken, så vi er veldig sånn. Vi er ikke synlig aktør, men  vi er veldig 

sånn underliggende aktør på.. på de områdene. Men vi har ikke noe ansvar til å følge opp noen. 
Vi er... vi står ikke til ansvar for noen, sånn at... når vi reiser til Bodø for å sjekke hvordan det går, 

så er det mer for å se om det er noen flere muligheter som våre industrimedlemmer kan selge mer 

av der oppe eller kommunen kan kjøpe nye ting som de ikke visste om... og sånne ting. Men 

akkurat Bodø er så oppegående at det er null problem i øyeblikket. 

 

11:48 Men dere har jo... dere fasiliterer  på en måte møteplasser da, slik jeg tolker det. Men har 

dere hatt noen opplevelser med utfordringer, da tenker jeg særlig i Kongsberg når det kommer til 

å starte dette nettverket? For det har jo ulike aktører å ha om å gjøre. Er det noen utfordringer 

dere vanligvis ser og er det noen utfordringer dere ser primært i Kongsberg? 

- 12:09 Altså de vanlige utfordringene... de vanlige som gjelder alt, det er.. det er jo.. å få.. altså 

hvis du har mange industripartnere, det å få de til å samarbeide da og stole på hverandre nok til å 

samarbeide. Det er alltid en barriere på det. Og... det kommer jo an på hvilken rolle vi har. Hvis 

det er vår rolle å sette sammen eller starte fra grunnen av der det ikke er noe ITS-områder. For 

eksempel I Jæren har vi prøvd å gjøre det. Du starter helt på ”scratch”. Det er ingen som kjenner 

oss og.. vi vet at jærbuene har... en enorm innovasjonskraft og industrialiserings... nesten sånn 
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som Kongsberg sant. Så da er utfordringen vært... det er ingen som gir deg tyngde ikke sant. Det 

er ingen som... ser at ITS Norge har noe å komme med, så da er det det å bygge den nære 

relasjonen først. Og det gjør vi ofte da med de tyngste industribedriftene eller med... sånn som 

Ruter i Oslo, tilsvarende Kolumbus i Stavanger-området eller i.. Rogaland. Vi begynner å jobbe 

med de og sørge for at vi får en fot innenfor der og da drar vi bare opp og forteller hva vi driver 

med og... hvem andre som er medlemmer. Og når Kolumbus hører at Ruter og Skyss og.. AtB 
og... at de er medlemmer og kommunen rundt i Oslo og fjordene er medlemmer, så blir de... så 

får du litt sånn tyngde av å snakke om det. Etterhvert så... så lager vi en workshop der de får... der 

de som vi har hatt kontakt med får.. hanket inn de leverandørene sine eller andre som har sterke 

meningen om det fagfeltet vi da jobber med. For eksempel mobilitet og Mobility As a Service. 

Men hadde det vært Risavika havn de jobbet med akkurat da, så ville det ha vært hvilke aktører 

er det som trenger å få gods over på kjøl eller hvordan er det du kan få automatisert enda mer? 

Eller hvordan du kan få oljevirksomhet som nå ikke har virksomhet lengre til å omskolere seg til 

å bli en transportvirksomhet for eksempel. Så da er det et helt annet fokus vi har. For da ta vi med 

oss helt andre folk fra SINTEF eller fra universitetet eller... så kan det og gå i land. Men det vil 

være en sånn typisk måte.  Vi har jobbet akkurat med Risavika og Kolumbus på den måten for å 
få de... for å gi tyngde til foreningen, sånn at vi kan lage disse arenaene. 

 

14:25 Men bygger på litt på det. Vil du si at nettverket deres gir egentlig legitimitet.  

- 14:42 Ja. Vi har.. siden vi har disse store etatene med oss... altså vi har Jernbanedirektoratet, 

kystverket, Vegvesenet, Viken fylkeskommune, Vestlandet og en haug av de her store og vi får 

også en støtte fra Samfunnsdepartementet. Den dekker litt av administrasjonen og kontorleie her 

og sånn. Og til sammen så gjør det at vi kan... vi har veldig god aksess til politisk ledelse i mange 

departementer... men spesielt i Samferdselsdepartementet og det er veldig attraktivt for 

industrimedlemmene igjen, sant. Så det at vi kan... hvis de ber om å få et møte med en statsråd i 
en aller annen vanvittig sak som de sliter med for eksempel får lov til å sette dem ut. For eksempel 

hvis de sliter å få tillatelse til å utvide havnen i Risavika da for et eksempel. Eller Kolumbus for 

dispensasjon for å kjøre autonome shuttler, så... da kan vi i hvert fall får de til å møtes. Om ikke 

vi klarer å lure.... noen til å lage et nytt regelverk akkurat over natten, så klarer vi i hvert fall få 

møtene i gang. Og tilsvarende og da kan du da bruke samme tyngden hvis det.. hvis Kolumbus 

skal snakke med ledelsen i Volvo i Sverige for eksempel, så klarer vi også det. Og vi har en 

søsterforening i Sverige som heter ITS Sverige... også finners det ITS Finland og ITS Danmark 

og.. det er cirka 100 sånne foreninger. Og vi... er i nettverk med hverandre, sånn at... vi klarer å 

utnytte hverandres kan man si.. ”stand in” i hvert enkelt land. Så de har like god stand in som vi 

har i Norge, de.. da kan du plutselig snakke med Miljøvernministeren i Nederland, sant.. ja. Så alt 
går liksom på... på. Det er et veldig godt spørsmål egentlig, for det er er akkurat det med å bygge 

den... det bakteppe som gjør at vi ser veldig store ute.  Det er veldig viktig. Så vi er jo en knøtt (!) 

i virkeligheten, men det er ikke så lett å se fra utsiden alltid.  

 

16:38 Men utfordringer i forhold til Kongsberg da? Har du noe å tilføye der? 

- 16:41 Altså Kongsberg er det sånn som jeg sa... der tror jeg det er lettest å få til disse tingene. For 

at Kongsberg har en slags egen tyngde i seg selv, at mange vil dit og... og pilotere produktene sin 

eller finne samarbeidspartnere til å utvikle ting videre, sånn at... Kongsberg er det letteste stedet 

tror jeg... å komme i gang på. Nettopp på grunn av at Kongsberg har denne tyngden selv. Så.. det 
som kanskje kan være en utfordring i Kongsberg er at.. Kongsberg Gruppen er så høyt anerkjent 

og på et vis utilnærmelig i sin kraft og sin størrelse at... at det er... at det er vanskeligere å komme 

i kontakt med toppledelsen der enn det det er i andre tilsvarende industriområder i Norge. Så... 

der må du liksom gå på de enkelte divisjonene eller du må gå litt lavere ned i divisjonene for å få 

en ”attraction”. Selv Kongsberg kommune må gjøre det. Så... eller så har jeg egentlig ikke opplevd 

noen særlige barrierer på Kongsberg altså... jeg føler at... altså alt... alt ender til slutt opp med 
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økonomi, sant.. Og økonomi vil alltid være... altså finansieringen av... av pilotering eller 

prosjekter vil alltid være en utfordring. Og... sant at det er... selv om Kongsberg Gruppen er 

steinrike og store, så kommer du alltid ned til budsjettet til den personen som har dette 

ansvarsområdet du ønsker å gjøre noe med. Og han har et begrenset budsjett uansett hvor rik 

resten av organisasjonen er ikke sant. Og det er en alltid en barriere. Og den barrieren finnes også 

på Kongsberg. Og kanskje fordi det er så mange som ønsker å beite på Kongsberg, så er det en 
utfordring som de må... må ta enda mer på alvor enn det de kanskje gjør.  

 

18:37 Men... det er mange av de jeg snakket med i TKC&L By&Lab som snakker om tillitt. Hva er 

det du mener dere bidrar til når det kommer til å bygge opp denne tilliten blant aktørene?  

- 18:50 Ja, det kan du... det er også et godt spørsmål. Jeg tror at... de som.. altså der som ITS Norge 

er sant, så.. Det er veldig lang historie å snakke om ITS Norge egentlig, men styrken til ITS Norge 

i slik settinger, det er... at vi er gode til å snakke opp idéer og omsette de i prosjekter. I 

forskningsprosjekter eller implementeringsprosjekter. Det er det ene. Men det er andre er at vi 

klarer å skape en nøytral... møteplasser. Det vil si at industrien kan møtes med den trygghet at de 

ikke eksp.. altså at de ikke de blir tatt fra gode idéer sant. At du beholder på en vis integriteten og 

i.. bedriftene som eier det. Og det har vi en metode for, sant... at vi sikrer at det man kan komme 

rundt bordet og være åpen.. uten å være redd for å miste... miste idéene til andre. Og tilsvarende, 
og hvis du ser dette fra den offentlige sin side, så er det like viktig for de å holde seg på innsiden... 

eller på rett side av anskaffelsesreglementet, sant. Det betyr at de kan ikke snakke med én 

leverandør om ett tema også kan de ikke kjøpe... Da kan ikke du kjøpe det produktet etterpå fra 

samme leverandør. Det vil være ulovlig, sant... så at der skaper vi den.. den tillitsplattform som er 

at vi kan få et møte med en offentlig innkjøper før du kommer i gang med en kjøpsprosess og 

gjøre det lovlig. Sånn at... det... vi skal skaper tillitt i begge ender, med litt forskjellige metoder.  

 

20:57 Men hva vil du si motiverer da ITS, som en slags organisasjon, til å bistå og koble disse 

nettverkene sammen? 

- 21:09 Altså det er jo å.. vi er jo ansatt i ITS Norge fordi at.. fordi at vi har en ”drive” på å få.. altså 

det er veldig svær floskel ikke sant. Vi ønsker at transporten skal bli smartere. Også er biproduktet 
kanskje at det blir mer... at det blir en renere  transport på lang sikt, sant. At det blir mindre utslipp 

til miljøet kanskje. Færre... mindre kø og alt det der og at du får optimalisert hele transportsystemet 

på etter eller annet vis. Så det er sånn.. det er en ”drive” og et ønske som vi jobber her har. Og det 

er litt av det samme som motiverer, tror jeg, for eksempel Bernt Reitan Jenssen i Ruter og... andre 

som sitter på toppen der. Ikke sant, de har en drive om å gjøre sin organisasjon til en ledende greie. 

Og... veldig mye av den samme motivasjonen kommer fra... fra de folkene som jobber her. Så vi 

engasjerer folk til ITS Norge, sånn at folk har.... vi rekrutterer fra medlemmene våre. Folk som 

jobber her i perioder og de er drevet av å få utvikling i bransjen. Noen er drevet av trafikksikkerhet, 

sant at du vil ha mindre ulykker og hendelser, og at andre blir drevet av miljøkomponenten, og 

noen er drevet av... verdisynet, at du ønsker å gjøre byene mer levedyktig og... romslig for folk. 
Sant at det skal være godt å leve for folk. Folk skal være lykkelige. Og andre er igjen drevet av at 

de ønsker å utvikle teknologi generelt, sant at.. Og sånn som AA, han kan godt... det kan hende 

han er drevet av å.. å få business ut av å gjøre disse selvkjørende bussene til en suksess ved å lage 

baksystemer for de... sant, der de kan.. da sørger han for å få det til. Så han er en av de få, ekte 

gründerne i kjernen da som virkelig har gründet mange, mange selskaper og vært suksessfull og 

vet hva det går i. Så.. han er jo da... han er motivert ut i fra at han skal få dette til å vokse sant og 

bli økonomisk og selge veKKog sette opp på nytt igjen. Og det har han gjort hele livet. Så han er 

en morsom fyr å snakke med.  

 
23:23 Men basert litt på det, hva mener du skal til for å komme frem til de gode løsningene innenfor 

mobilitet? 



  6 

 

- 23:33 Ja, det... du tenker på mobilitet at du lager mer sømløse ting... sømløse og bedre tjenester 

for brukeren? 

 

23:44 Ja, det kan både være som mangt, men du kan tenke i forhold til transport og kanskje 

kollektiv mobilitet?  

- 23:55 Altså du spør feil fyr... altså det er en målkonflikt her sant... i dette her området og det er at 

samfunnet ønsker å få ned utslippene i forhold til miljø ved å ha mindre biler på veiene og rene 

transportmidler. Okei. Samtidig så sier de at all... all økningen av transporten skal vi ta med gange, 

sykkel og kollektivtransport. Også sier de at hver enkelt skal oppleve... at det blir mer mobilitet 

og kanskje skal vi tjene penger og... sant det er jo ikke nubbsjans for at det der kan gå ihop på en 
enkel måte. Så.. det som jeg tror er problemet er jo at du klarer ikke å utvikle kollektivtransporten 

noe særlig mer enn den er i dag, fordi det er ikke nok penger til det. I dag er Ruter subsidiert med 

kanskje 1 milliard i året... eller jeg er litt usikker sånn helt konkret. Skyss i Hordaland, 6-7 

millioner i året. Hvordan skal du få... eller kanskje enda mer i Ruter. Kanskje 1,7. Det er i hvert 

fall mye penger. Sånn som hvor skal de pengene komme fra hvis du skal øke... 

kollektivtransporten og gjøre den enda bedre... enda mer tilrettelagt, så må du subsidiere mer. Det 

er ingen annen måte å betale det for. Så da blir billetten bare dyrere. Også tenker Skyss, ja de 

tenker at: ”Hvordan kan du da bruke sparkesykler og taxi og.. delebiler og leiebiler og 

samkjøringsbiler.. i hver ende for å gjøre dette her... for å gjøre transporten enda bedre for 

brukeren?” Og at du kjører med.. investerer i batteri og... el-busser eller ”whatever” for å få ned 
utslippene. Sant at de gjør jo alt (!). Ruter er jo helt fantastiske i verdensmålestokk. Jeg tror jeg 

ikke vet om noen som er så innovative som de... noen steder på jorden. Men allikevel er det en 

grense for... for hva som blir lønnsomt for de. Fordi at de kan ikke dele konsesjonspengene sine 

med... hvis jeg skal ta meg en taxi der det ikke er plass til en stor buss, så må de enten betale taxien 

fullt ut eller så må de på et vis ta av konsesjonspengene og gi litt til taxiene og sant. Og de pengene 

er der ikke og det gjør at.. at for å få.. at hvis du ser på hva som faktisk skjer med 

mobilitetstjenester, så står ikke taxiene i kø for å være med på det... noen steder i Norge eller... 

veldig få steder egentlig. Kanskje i Finland. Fordi de får ikke dekke noe mer enn de gjør likevel 

og de vil ikke dele dataene sine på en plattform der andre konkurrerende taxi-selskapene kan se 
posisjonene og kapasitetene sine. Så dermed så blir det... dermed holder de igjen til det kommer 

en modell som gjør at de er trygge på at de kan beholde eieren til... eierskapet til sin kunde og de 

også kan selge en Ruter-billett og en Vy-billett i samme slengen som de selger taxituren. Så før 

litt som de tingene er ordet sant, så er det ikke noe business case for taxier eller delebiler eller 

elbilene til Hertz eller... til å virkelig gå ”all in”. Så det gjør at alle finner seg sine nisjer. Sånn 

som.. Hertz har en bilpool på DnB tror jeg... ute på...  og det får de lønnsomhet på og sånn gjør en 

del bilmerkene det... eller en del sånn billeieselskaper. Og bilmerkene sant, de har laget egne 

mobilitetsselskaper. Som MøllerGruppen har en og Mercedes har en og... og de er marginale 

greier enda. Og hvis du måle hvor mange... hvor stor del av transportarbeidet de gjør, så er det 

veldig lite i forhold til hva for eksempel Ruter produserer. Det er langt nede på promille-nivå ikke 
sant. Sånn at.. hvordan skal du øke  andel av private tilbydere, samtidig som du ikke må pumpe 

mer penger inn i systemet sant? Det er en uløst nøtt. Så da får... og det.. og det, siden du spurte 

som du gjorde sant, så er utfordringen egentlig forretningsmodellen, ikke... teknologien eller noen 

ting annet. Og jeg tror at det vil være en kombinasjon av... av optimalisering og predikering av 

transportressursene. Jeg vet ikke om du har lest Lisboa-rapporten? Altså OECD de har laget tre... 

hvert fall to gode rapporter på Lisboa... kanskje tre, der de prøver å... hva skal man si, lage en sånn 

”user case” på hvor stor del av transport...transporten kan ivaretas av en liten del av ressursene 

hvis alt er optimalisert og predikert på et vis... sant? Også her er alle behovene og her er alle 

ressursene til transportering til å bruke. Autonome biler og private biler og.... utnytter 
kollektivtrafikken fullt ut. Sånn så er det der en enorm gevinst å hente ut. Men det krever jo at den 

enkelte... sånn som vi, da må akseptere at vi får ikke kjøre en buss fra der du bor til der du skal. 
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Du må sitte på med naboen et stykke eller du må sykle et stykke. Du må endre holdningen i veldig 

stor grad og samtidig så må det være lønnsomhet for alle aktørene. Sånn at det koker jo ned til at 

det er sånn... forretningsmodellen er en barriere. Holdningen til oss er en annen barriere og.. 

mangel på data til å optimalisere og predikere er en tredje barriere. Så... løsningen er å jobbe med 

de tingene og se om vi klarer å løse det. Også kanskje ta med... eller kanskje... noen ting som jeg 

kom på nå nylig og jeg ikke verifisert med noen andre enn meg selv og det er å se på de marginale 
tingene og se om du kan skalere de... i større grad. For eksempel i dag er det cirka 1,14 som 

samkjører i rushen i de store byene. Kanskje det... det er litt gamle tall da, men ok. Hvis du øker 

det til 1,4. Det vil si at da må alle som jobber og kjører i rushtiden, da må de... samkjøre til og fra 

jobb en gang hver annen måned.. eller det er noe sånt i den duren. Da hvis alle gjør det, så... da 

kommer du opp på 1,4 samkjører i rushtiden. Det svarer til 6% av antall biler som går på veien. 

Det er nøyaktig det samme som nå i Oslo, i vinterferie, så er det 6% mindre trafiKKog det er ingen 

kø noen steder. Så det er... en marginal greie sant. Det å få folk til å gjøre pitte litt granne, av og 

til, men at det er helt konsistent. Så vil du redusere... da vil du fjerne køen og da fjerne du også.. 

og da er det ingen fare for dårlig luftkvalitet i Oslo i vinterferien og påsken og sånt ikke sant. For 

det er ikke nok biler til å gjøre det. Så det å se på... den type ting. Små, marginale ting. Og det 
andre er for eksempel hvis du tenker deg at du har en sånn bildelering. Det har du i Oslo. To 

stykker her. Også har vi to i Bergen. Eller tre.. i alle fall en stor. Så hvis kommunen betaler 

innskuddet for den enkelte, sant som er 7000-1300, litt etter hen du kjøper det. Det er et lån... du 

låner de pengene til bildeleringen når du melder deg inn også får du det tilbake igjen når du melder 

deg ut. Så det er et lån. Så hvis kommunen gjennom en byutviklingsavtale hadde lånt disse 

pengene på vegne av de innbyggerne i de bydelene som de ikke ønsker biler, så ville kanskje... 

akkurat som samkjøring ikke sant, så ville kanskje... ja, 5% av befolkningen. 10% av befolkningen 

gått med på den dealen. Og på samkjøring... eller på de bildeleringene, kanskje 20% ville gått med 

på. Jeg har til og med gjort det i Bergen sånn at.. jeg har betalt selv, men barrieren for veldig 
mange er det lånet sant, fordi at 7000-13000 på noe... det må du ta en eller annen måned... Det er 

ikke alle som har de pengene sant. Så... og det er jo marginal sant. Det er veldig lite penger som 

skal til, men du får... og du får bare noen få folk med deg, men tilsammen er disse marginale 

greiene... de kan eskalere enormt hvis det... hvis du får... hvis du får... ut... får det utviklet. Kan 

tenke deg at hvis... Skyss i Bergen ikke kjører en stor buss til Bjøllebotn eller hva det heter for 

noe. Kjører taxi hele dagen ikke sant. Så koster de taxiene kanskje... 5000. 10000 kr dagen. Hvis 

dette bare ble betalt at disse byvekstavtalene, så slipper Skyss å sette inn en svær buss som går 

bare rundt der... som har bare tre mennesker i seg per tur eller mindre. Altså den dype ting kan 

være med og løfte sektoren på en annen måte enn det vi tenker. Men sånn som det her er sånne 

ting som vi ikke har tenkt ordentlig gjennom, men vi begynner å se at... at vi går ofte etter de 
store.. store endringene sånt. Og tenker veldig fort på produksjonen av de store greiene ikke sant, 

i stedet for å gå etter de marginale som har skaleringsevne. Hvis du studerer økonomi, så kan du 

sikkert det er... godt i forhold til meg, men Ruter og Kolumbus for eksempel, det tenker nå begge 

at de skal ha autonome, store busser i drift. På et eller annet tidspunkt sant. Det er jo det å gå litt 

mot ryggen til det jeg sa, sant. Det kanskje bedre å gå på andre ting hvis du ønsker å forbedre 

mobiliteten. For det å ta ut sjåførkostnaden fra en autonom buss, noe som tilsvarer omtrent 

subsidieringsgraden sant, det er.. også en marginal greie, men den legger veldig lang frem før du 

tar ut den gevinsten fordi kjøretøyene er så enormt dyr i innkjøp i øyeblikket. Så det tar en stund 

før det liksom... at du får effekten av det. Også viser det seg det at der du har prøvd det... du ønsker 
ofte å ha en person med som er betalt allikevel. For at det er nok... for alt som skjer sant. Om det 

ikke er en sjåfør, så er det en vert da. Så... så det med.. det spørsmålet ditt, det er et veldig vanskelig 

spørsmål og... det er ingen som har løst den der MaaS-greien helt enda. Det... hvis du er i Finland 

og Helsinki og tester ut MaaS-tjenestene der, så har de selvfølgelig kommet lengre enn her. I 

Korea kan du betale... alle transporter med samme kortet. De har vel to-tre ulike varianter av et 

sånt kort der alt blir betalt. Taxier og busser og... ”whatever”. Og handle på butikken med det. Så 
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det er ferdig med å bli et kredittkort. Og sånne løsninger fungerer en del steder, men det... det er 

ikke en veldig stor mobilitetsendring. Det er mer at det blir litt lettere å bruke transportsystemer 

sant. Så det er ikke sånn at du får bedre... oftere transport.... mer tilrettelagt transport. Det er mer 

at noen deler av det blir lettere. Sånn som når du kjøper månedskort på Vy, så kan du ikke ha alle 

soner med Ruter, sant. Det er.. det er klart en del lettere, men setter ikke ned tiden du bruker fra 

Gardemoen og hit i alle fall. Så det er den løsningen.  
 

35:44 Men basert litt på det da. Hvordan har... innbyggerne blitt tatt hensyn til i da TKC&L 

By&Lab? 

- 35:50 Altså.. så langt som det jeg vet i det prosjektet, så ønsker man å lage disse Living Labs, sant 

der du velger ut eks antall... behov eller publikum ikke sant også gir du de et oppdrag om å teste 

ut en mobilitetstype. Og det gjør Ruter i ganske stor grad. Og det er en veldig viktig ting å gjøre, 

for at da... For sånn som Volvo har gjort det i Göteborg, så har de gitt... jeg vet ikke 1000 Volvo-

eiere en bil med spesielle egenskaper sant. Så tester de hvordan det faktisk funker. Jeg vet ikke 

om du kjenner UbiGo? Det er en sånn samkjøringsbiltjeneste som... er styrt i Göteborg og 

Stockholm og... de har også sånne tester sant. De gir familier et abonnement som gjør at de kan 

bruke kollektivtransporten og taxier og leiebiler og det hele. Sykler.. i en periode, mot at de ikke 

bruker sin egen bil. Også ser de hvordan det går også intervjuer... dybdeintervjuer og screener 
intervjuene med alle for å se hvordan de opplever den utviklingen. 

 

37:04 Men når dere har da møter med de aktørene, er innbyggerinvolvering, er det noe fokus dere 

har som dere diskuterer innad i disse gruppene eller hvordan fungerer det? 

- 37:14 Ja, det har vi. Vi har også vært med og laget selve... altså ”user casene” der vi tar 

innbyggerne med. Jeg tror at hvis du... det kan godt hende at ikke alle er helt enig med meg om 

det da, men det kan godt hende at... at selv Ruter, som kanskje er den flinkeste i klassen på dette 

her sånn som jeg ser det, selv de gjør veldig mye av disse testene på egne premisser. Sånn at det 

er veldig vanskelig for sånn som også også, å stille seg i brukerens sted og så designe tjenesten. 

Eller.... eller... lage de Living Labs. Du lager de for å teste ut din egne teknologi og det er dine 

egne.. økonomimodeller, men det er nesten ingen annen vei å gjøre det på. Så... det er i hvert fall 
nesten ingen av det jeg vet om som har lykkes for eksempel med å komme med en ny 

teknologiløsning uten at de har testet den på ekte folk... som har lykkes. 

 

38:09 Men sånn som i Kongsberg da, så har man jo hatt innsiktsarbeid i form av workshops og 

slike ting. Når dere har fått inn informasjon fra.. eller innsikten fra disse brukerne, er dere også 

med da når det kommer til å finne ut av: ”Okei, hva er det som egentlig kommer frem her? Hvordan 

kan vi jobbe videre for å få dette her integrert i bussene i Kongsberg?”. Hva er deres rolle på en 

måte for å sikre at innbyggerne blir involvert i prosjektet.  

- 38:40 I Kongsberg sant, så vil jo vi være... vi vil jo være en slags garantist for at du ikke setter i 

gang et løp som ikke inkluderer brukere, men vi vil antagelig ikke designe selve... selve opplegget, 

men det vi kanskje... vi har har ikke gjort dette enda. Så dette får bare være litt hypotetisk, det vi 

ville har gjort var å gå.. altså disse brukerundersøkelsene som fins. Disse KPI-undersøkelsene og 
så videre. Reisevaneundersøkelsen... de bruker vi veldig effektivt når vi jobber med akkurat sånne 

ting for å teste det ut... og det vi veldig ofte ser at de er for svake. De er ikke detaljerte nok sant.. 

De er på et litt høyere nivå enn hva du egentlig ønsker selv om det ser veldig detaljert ut. Så det 

vi har gjort i Bergen for eksempel er å gå løs på de ”reviewene” og så har vi prøvd å bryte de 

ytterligere ned også har vi... har vi.. designet brukertestene på nytt igjen. Og da blir... den 

eksisterende kunnskapen blir på et vis et bakteppe, ikke... det som er utløsende for hvordan vi 

designer.  
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39:58 Har dere gjort noe lignende som dette i Kongsberg da? For slik jeg har forstått det er at 

Statens Vegvesen som har jobbet mye med det. Men hvordan har dere jobbet sammen for å sikre 

at de blir tatt vare på da? Hva er det dere har gjort aktivt ut i fra å diskutere det fra starten av. 

- 40:21 Ja, i Kongsberg har vi ikke gjort det. Så det må jeg bare være og si, sånn at... men i Bergen 

og det er flere eksempler på andre steder der vi har gjort det. Så... påbegynnelse på det jeg sa i 

stad. På Kokstad utenfor Bergen for eksempel, der er det cirka 35 000 arbeidsplasser. 11 av 

bedriftene har 80% av disse ansatte, så det vi da gjør sant det er... da lager vi et møter med disse 

11 bedriftene, så får vi ut... informasjon fra deres HR-avdeling om hvor er det folk bor som jobber 
her? Også lager du på et vis... hva skal jeg si... opplegget er at du ser reisemønsteret helt  konkret 

til de forskjellige bedriftene som ligger der også designer vi de... så plukker vi ut... hvilke av disse 

gruppene er det som kan det være sannsynlig at disse vil prøve en metode eller en ny teknologi 

eller for eksempel samkjøring eller.. en annen ting.  

 

 

41:27 Okei. Unnskyld, det var ikke meningen å avbryte, men er det dere som har tatt initiativet da? 

- 41:28 Ja.. Det er ofte vi som gjør det. Og det er noen ting som er lett å glemme, hvor dypt man 

må gå i det.  

 

41:34 Men er det en grunn til at dere ikke har gjort det i Kongsberg? 

- 41:38 Nei, jeg tror bare ikke de har kommet det. Men jeg vet at det som ble gjort i forhold til... 

den industriparken sånn... for det var jo en sånn akse fra industriparken til jernbanestasjonen, som 

de da skulle prøve... de autonome shuttlene som går der, men.. det som jeg tror...  det som jeg 
tror... og da vet man hvor mange som reiser mellom de to punktene. Det vet man alt om og hvem 

som kunne tenke seg å sitte på med en sånn shuttle i stedet for å ta en vanlig buss eller gå eller 

komme kjørende med bruke bilen sin, det vet man også.... men det man antagelig ikke har brydd 

seg noe særlig om sant, det er å gå i dybden på hvem er det som bil prøve også fortsette... altså 

det er de tingene som gjør at du bare tester ting ut, men faktisk fortsetter. Og ha den tvangen i at: 

”Ja, du skal prøve det i et halvt år, så vi får se hvilke virkelige erfaringer du gjør med dette”. Det 

tror jeg ikke de har gjort. Det ville vi ha jobbet med hvis vi var der. Type sånne ting. 

 

42:36 Ja, for jeg prøver liksom å skjønne sånn... ja, det er mye fokus på det, men jeg er litt sånn 

usikker på hvem er det som egentlig har hatt ansvaret for det, hvordan blir det diskutert innad i 

dette nettverket. Har du noe innsikt i det, da innenfor Kongsberg? 

- 42:52 Ja, altså hvis Kongsberg er den... som gjerne stiller opp på dette område her sant, så er det... 

så vil Vegvesenet ta den rollen veldig fort sant, fordi de har et sektoransvar for kollektiv og 

mobilitet. Og sektoransvar det er et ord som er i ferd med å forsvinne nå. Det skal bli erstattet med 

noe annet, men det betyr at det er de som blir målt på det av Samferdselsdepartementet, for 

eksempel trafikksikkerhet og godstransport eller næringslivet i transport-Norge, så er det 

Vegvesenet som målt, selv om det er andre som gjør det og arbeider sant. Samme med 

trafikksikkerhet ikke sant. Det kan være... trygg trafiKKog... mange som jobber med det, men 

Vegvesenet blir målet på det. Så derfor blir Vegvesenet mål på brukerinvolvering i sånne... typiske 

sånne bylab-ting. Og da vil de ta initiativet til det, men da kommer det veldig mye om hva slags 

kompetanse har de som sitter i det prosjektet med å akkurat å gjøre den involveringen. Og den er 
det ofte vi som husker på. Jeg vet ikke om det svarte på spørsmålet enda 

 

44:01 Nei, altså. Du nevner at de har ikke begynt med det enda.  

- 44:03 Ja, jeg har vært med i det styret der i et år kanskje... sånn at jeg kjenner ikke alt som har 

skjedd på Kongsberg før det, men... så jeg må svare litt generelt og.  
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44:13 Nei, okei. For det er ikke sånn at dere som sitter i styret, at dere ikke får informasjon i forhold 

til hvor mye fokus de har på brukerinvolvering? Må de presentere og si en plan til dere?  

- 44:21 Ja.. Og den vil jeg helst ikke pirke i akkurat .. for at vi... det er sånn som... på grunn av de 

svake forretningsmodellene og det som jeg sa i stad med hva er barrieren her, så er det der du er 

nødt til å gå for å finne ut av det sant. Du må gå helt inn på.... ned på individnivå... nesten altså.. 

 

44:44 Men hva legger du egentlig i begrepet innbyggerinvolvering? 

- 44:48 Sånn som jeg legger i det, så er det at du... det at du lager et opplegg som du tester ut med 

brukerne. Og at de får lov til å teste det ut i en periode også evaluerer du nytten av det der funnet 

sammen med innbyggerne på møter. Også redesigner du også tester du på nytt igjen. Også betaler 
du de en... hva som helst, for at de skal holde oppe motivasjonen oppe til folk som gir deg 

informasjon.  

 

45:14 Men ser dere noen utfordringer ettersom det er så mange aktører som er med her. Ser dere 

noen utfordringer med at brukerne også da skal bli involvert i et slikt nettverk? 

- 45:25 Jeg tror det er helt avgjørende at de er med. Det er akkurat som å selge en ny smak av en 

iskrem sant. Du har jo ikke peiling på om den vil selge eller hvilken låt.. av de ti nye blir en hitt. 

Du har ingen anelse før du gir det ut. Du har ikke råd til å vente og se i denne her. Du er nødt til 

å teste det ut for å finne løsningen33. Og det er alt for lite av det. Generelt.   

 

45:51 Og hvordan mener du at man burde samarbeide med å få... brukerne i fokus? 

- 45:57 Med å ha brukerne med i By&Lab for eksempel. For eksempel HR... at du tar HR for 

eksempel på Kongsberg næringspark med i By&Lab-styret... for eksempel eller... altså at du får 

det helt på det nivået er. For de kan jo riste på hodet med en gang de skjønner at... det som er som 
diskuteres rundt bordet vil ikke funke. Og det er i veldig liten grad gjort. Så hvis det er 

brukerinvolvering i alt det tåke-greiene jeg har snakket om... av det som er viktig så er det ekstremt 

viktig å få hånd om.  

 

46:43 Synes du det er utfordrende, for nå sitter du si styret og det er litt sånn at du nevnte det litt i 

stad at de har på en måte sin plan og forretningsplan som de har utvikling, blir det en slags 

interessekonflikt for deg å si: ”Men... hvorfor har dere ikke tatt med brukerne mer?”. Er det en 

utfordring for deg, kan du si det direkte? 

- 47:09 Nei, det er ikke en utfordring for meg personlig å si sånne ting, men derfra til at det faktisk 

får en aksjon på det... siden jeg ikke har noe makt til å gjøre det sant.. eller til å få det til å skje, så 

er jo det en utfordring... mye mer enn det å si ifra. Det ville vært helt OK.. og det har jeg gjort... 
og det gjør vi mange ganger. Og det er... det som er... de som sitter rundt sånne styrebord og de 

som sitter i teknologiorienterte... foreninger, de tenker egentlig mer på teknologien og få det til å 

virke enn de tenker på brukerne sant. Så det er en annen analogi som... En sjokkerende analogi på 

dette område her og det er at... alle tenker at de skal disruptere transportområdet sant. Så det kal 

komme en eller annen vakker app eller vakker løsning som gjør at alle problemene går veKKog... 

du får en mye bedre mobilitet og alle tjener penger på det. Og det er også et håp vi har sant, fordi 

vi ser at det kommer til å ta så lang tid å fikse det fordi det er så mange... variabler som skal 

ordnes, men siden det ikke har kommet noen sånn disrupsjon enda sant, og du kan ikke ta sjansen 

på at kommer engang heller, så må du faktisk jobbe sakte, men sikkert. Og da må du luke ut de 

som kommer fra gutterommet med... med en god app som de mener skal løse ting, uten at de har 
kompetanse på... fagfeltet samferdsel for eksempel. Og det er en... det er en stor... en mye større 

utfordring enn det høres ut til, fordi at... også begynner jeg i en litt annen ende da. Det er et selskap 

 
33 I think it is absolutely crucial that they participate. It is just like selling a new taste of ice cream, right. You have no 

idea if it will sell or what song among the ten new ones will be a hit. You have no idea until you release it. You can't 

afford to wait and see. You have to test it to find the solution. 
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som heter Ferdia. De har kommet... de har en lang karriere på å lage turistbuss-turer over hele 

Norge. De har gått sammen om å lage en Uber-løsning for turistbusser. Sånn for å teste ut og har 

fått penger fra forskningsrådet og alt mulig eller Innovasjon Norge. Sant.. de har laget appen utfra 

en kompetanse de har fordi at de har drevet med dette her et halv liv sant.. Og et helt liv... mange 

av de, sånn at de kommer til å ha.. brukerperspektivet helt inne i ryggmargen, for de vet akkurat 

hva som skal til for å få et oppdrag fra en cruisebåt eller fra en.. fra Oslo S med et tog som kommer 
med turister. Så de kan alle de mekanismene der. De har vært i det hele livet. Det er den gode 

måten å involvere på og utvikle på sant, for da har du kompetansen, både på... i hvert fall på 

hovedtingene, så kan du kjøpe kompetansen på appen sant.. eller på teknologien. Men det er det 

motsatte som preger transportbransjen sant. Det at det kommer noen fra utsiden som ut i fra den 

begrenset erfaringen har med transportsystemet, tror at man har løst det. Og da har man kanskje 

laget et litt bedre grensesnitt enn den forrige appen på samkjøring eller.. bildeling sånn som 

Nabobil og... sant. Det kan kommet et nytt selskap og: ”Vi har løst det. Vi lager en enda bedre 

app-løsning. Du tjener enda mer penger om du bruker vår app”, men de har kanskje aldri leid en 

bil i sitt liv selv de som har laget appen sant. De har ingen anelse på hvilken andre aktører som 

finnes på markedet. De kjenner kanskje til og med ikke Nabobil eller... Bildelingsringen eller 
Hertz. De har ikke gjort noen undersøkelser på hvor mye penger de tjener på forhånd. Og... og vi 

blir.. på et vis oversvømmet av teknologer fra andre områder som kommer inn og skal orde og gå 

business. Og det lar vi oss fasinere av. Og vi klarer ikke stoppe det. Også sånne styrebordgreier i 

Kongsberg By&Lab og andre, ikke for forkleinelse av noen av dem, vi lar oss fasinere og da 

glemmer vi brukerne. Helt. Sånn at... det er ofte der noen... at det er noen personer, uavhengig av 

hvor de kommer fra, som klarer å holde hodet kaldt og tanke: ”Hva med brukerne?”, så ser vi dem 

som brysom sant, fordi de kommer med det der.. ”brukeren.. ja, sant”, men det er der du må 

begynne. Så det der er... djevelsk viktig for å lykkes. Du kan heter Uber. Du kan hete... AirBnB 

eller Netflix. Du kan revolusjonere en bransje, men det er kanskje bare... 40 sånne greier i verden. 
Og det... er en milliard biler. Så det... du.. du kan ikke vente på at noen skal fikse det for deg.  

 

51:43 Men sånn avslutningsvis da.. sånn drømmescenario for å si det slik, hvordan mener du da 

TKC&L By&Lab burde være, for det første omstrukturert med også innledet?  

- 52:01 Nei, jeg.. jeg tror at By&lab må brukerperspektivet mer, men det gjelder alle sant.. for også 

meg selv, sånn som jeg sa.. Jeg blir ”blind’et” av den her teknologien. Så drømmescenario er at... 

det du skal løse i By&Lab sant. Det som kanskje er ulempen med By&Lab er at den er ganske 

stor. Du tenker at: ”Vi kan teste ut autonome shuttles her... vi kan teste autonome taxier... vi kan 

teste MaaS. Vi kan teste kommunikasjon mellom kjøretøy og vei og..”, det er et veldig stort fokus 

på... Det er veldig lite fokus på en ting. Alt er mulig å teste ut. Og de tenker også nasjonalt. 

Sannsynlig så ønsker de å gravitere ting til Kongsberg for å få aktiviteten dit på et vis da... men 

de aktørene kan være hvor som helst. Så drømmescenario er at det er på et vis en slags revisjon 
av idéer som har i seg alle aspektene som holder hodet kaldt... altså bare følge opp det jeg sa 

tidligere. Jeg hadde ikke sagt dette om du ikke hadde spurt sånn som du spurte, så kanskje du er 

med å påvirke utviklingen i By&Lab. Så... det er noe med å forstå bransjen. Forstå det du skal 

løse og.. ikke minst forstå brukernes vilje til å ta i bruk ny teknologi og de faktiske behovene.  

 

53:14 Men hva tenker du egentlig er ut i fra... hvis jeg ikke hadde stilt spørsmålene om 

brukerinvolvering og sånne ting  da, hva mener du er hensikten med TKC&L By&Lab Kongsberg?  

- 53:27 Altså de har.. de vil jo ha aktivitet på Kongsberg... eller apropos med Kongsbergindustrien 

som et slags... et utgangspunkt for å få mer involvering innenfor det området som de har valgt seg 

ut... eller som vi har valgt oss ut, og det er mobilitet og transport. Så de ønsker jo å skape 

oppmerksomhet på Kongsberg og få sine bedrifter til å bli involvert i det, sånn at det kan utvikle 
seg videre. Så det.. det er.. et helt egoistisk formål. De ønsker at Kongsberg skal blomstre på disse 

områdene her. Og det er helt OK. Jeg vil også det.. at det skal skje... så... da er det noe med å... å 
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bruke... altså det drømmescenario. Det er så utrolig vanskelig spørsmål. Det er jo noe om å klare 

å koble de problemene man ser rundt seg med den kompetansen som sitter i Kongsberg og få i 

gang utviklingen som gjør at Kongsberg sin kompetanse kan løse noe. Og da må du ha de rette 

folkene rundt bordet... på et vis. Og.. Kongsberg Gruppen som industri selger til andre lands 

regjeringer. De selger raketter og havnesystemer og svære greier... mens mobilitet på et annet 

nivå, så det selges til brukerne. Så hvis du skal innrette deg mot brukerne, så må du være mer 
brukerorientert. Men så er det sånn at Kongsberg er også sterk på å selge til andre myndigheter... 

særlig disse brøytebilene.. autonome brøytebilene til flyplasser og sånt. De lager også tårn... 

flytårn som er Remote, som du kan sitte i Bergen og styre Bodø og visa versa. Og det er også en 

sånn myndighetsgreie som åpenbart kan utvikles videre i Kongsberg i dag. For de har grunnlaget.. 

de har flere av disse selskapene som har utviklet sitt der. Så litt etter hva.. hva er målet... med til 

det som vi til enhver tid har fokus på... må kunne reflektere litt hvem som sitter i styringsgruppen 

eller hvem som... er med og bestemmer. Det er det antagelig ikke i dag sant. I dag er det de samme 

gruppe menneskene som sitter uansett hva du kommer med. Så jeg... sånn... har jeg fått noe 

skriftlig på at jeg skulle drømme litt..  

 
56:23 Siste spørsmål her. Du har jo en del erfaring med det å jobbe internasjonalt med andre land. 

Er det noen typiske forskjell du ser når du sammenligner Norge med andre land eller Europa 

innenfor transport og mobilitet og hvordan den utviklingen går? 

- 56:50 Ja, det er det og helt åpenbart. Det fine med Norge, sett fra utsiden sant, det er jo at her er 

det veldig gøy grad av tillit. Det er veldig få... det er veldig få institusjoner sant.. altså. Du har 

Samfunnsdepartementet også har du fylket også har du kommunen. Det er ikke noen... det er ikke 

flere ledd. Det er veldig oversiktlig og enkelt bygget opp. I Tyskland sant, så har du 16 stater som 

igjen har..., er lite stort som Norge ikke sant, som igjen har noen nivåer under. Selv i Nederland 

har de flere nivåer enn hos oss. Så.. det er enkelt å... det er lett å få snakket med folk. Det er høy 

tillit. Det er helt åpenbart for... vi har stor tiltro til myndighetene våre. Vi tror ikke at de lurer oss. 

I Spania og Italia så tror de at myndighetene lurer de... sånn at de tror ikke på myndighetene. Så 
det er det fine... med Norge. Også er vi veldig innovative og er villige til å lære. Og det vet jeg 

ikke hvorfor.... det har jeg ikke funnet ut av, men det er vi. Vi har åpenbart har store... store ører 

og vi ser godt når vi er ute og reiser. Og vi har ofte kritisert Japan og Korea for å stjele vestlig 

teknologi sant og gjøre den til en suksess..., det gjør vi og. Altså hele fundamentale.... fundamentet 

for Kongsberg er jo gruvedrift. Det ble jo knabbet fra tyskerne som kom hit på 1700-1800-tallet 

og lærte oss gruvedrift. Tilsvarende med oljen sant. Der laget vi noen geniale løsninger for at du 

kunne åpne for kompetansen fra amerikanere til Norge, men det har vi... klart sant. Så vi har stjålet 

og vært villige til å lære... helt gjennomgående. Så det tror jeg er en egenskap som... er veldig bra. 

En av grunnene tror jeg, og dette her er ikke vitenskapelig eller noen ting, og det er at vi har et 

marked i Norge som er veldig lite. Det er bare 5 millioner innbyggere som du skal selge noe til, 
som betyr at det er få institusjoner som kjøper ting av deg. Men det betyr at hvis du Frankrike for 

eksempel lager en navigasjonsgreie til tog eller bil eller fly eller båt, så kan du selge den her 

dingsen lenge... altså lenge etter at teknologien har kommet  har kommet mye lengre, så kan du 

fremdeles selge det du har som ”bread and butter”, mens i Norge har du ikke den... har du ikke 

den hvilekjerra på et vis, noe som for eksempel gjør at det kommer veldig mange franske, tyske, 

japanske... frem til Norge for å selge her, men så kommer de med ting som er veldig ”bread and 

butter”-aktig, sant. Det var ting som var hot i 2005 kanskje... og det er veldig få som kjøper i 

Norge, fordi vi har kommet lengre på neste alle områder... sånn rent teknologisk. Vi kjøper heller 

litt halvferdige produkter. Vi er villig til å teste ut. Et eksempel på dette er disse fly... remote 
flytårn, der du faktisk tar veKKbemannede tårn over hele.. Nord-Norge, for det blir alt for dyrt. 

Så det bare gjør vi lenge før det har blitt et solid produkt. Det samme med disse brøytebilene. Vi 

vil bare teste det ut og gjøre det. Og så er ikke nøden stor nok i Norge heller sant... innenfor 

mobilitet. Vi har... det vi kaller ”rush”, det er bare en morsom-rush. Jeg har bodd i Nederland i 
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fem år sant... jeg vet hva rush er. Sånn at det... det er ikke et veldig stort problem her. Det er ikke 

veldig mye kø. Det er ikke så veldig mye problemer. Sånn at de som... kommer med, sånn som... 

jeg vet ikke om du er kjent heter BlaBlaCar, så du har... samkjøringsordninger som virkelig virker 

sant. På lange avstander i Frankrike fordi det er... det er ikke. Problemet er ikke å kjøre bilen din 

selv, men når du kommer til Nice eller Toulouse eller til Grenoble, så er det ikke parkeringsplass 

engang. Det er en sånn ”hassle” å ha bil når du kommer til disse byene du skal til, men... det er 
sånn... jeg tar tog eller jeg tar BlaBlaCar eller BlaBlaBus, som er en veldig billig løsning. Du 

velger bare... ut av nøden, så velger du å gå for en helt en annen løsning. Det er ikke her. Derfor 

tvinges vi ikke inn i hverandres biler. Vi låner ikke hverandres biler fordi det er ikke egentlig et 

problem. Så derfor du må gå etter de marginale greiene. Så du må bare få noen få villige sant, de 

miljøvernbesvisste og de teknologibeviste, de klarer... de klarer du å få med deg, men det er 

kanskje bare 5-10%. Men det kan være nok hvis de gjør det også noen andre gjør noe annet lite 

sant. Også noen andre gjør noe annet lite sant. Så det er en en enormt stor forskjell. Også er det 

sånn i Europa, er det vel.. kanskje to-tre megabiler. Jeg vet ikke helt om Paris egentlig er en 

megaby. København er kanskje i grenseland ikke sant. Mens London er der. Og de trenger helt 

andre løsninger enn det som det du kan implementere i Norge. Så selv om du lager veldig lure 
løsninger i London. Det spiller ingen rolle. Du kan ikke implementere det her. Det er ikke... det 

er ikke behov for det.. Men det er en opp-side da. Hvis du løser selvkjøring.. la oss si sånn marginal 

samkjøring i Norge på et eller annet vis, så har du et produkt som kan selges hvor som helst sant, 

for dette vil være i hvert fall være... det vil i hvert fall gå hjem alle steder der det er behovet er. 

Og det er nesten alltid større enn her. Så sånn at... løser du mobilitetsfloken i Norge, så løser du 

den mange steder. Og litt det er det Finland har sett. For de tok i 2010, så lagde Finland en statlig 

strategi for mobilitet, sant eller regjeringen laget det. Og sa at de skulle bli best på Mobility As a 

Service i Europa. Sånn at det kommer ikke fra noen teknologer eller det kommer ikke fra sånne 

som meg... det kommer fra regjeringen sant. Det skal de bli best på. Og de har de fjernet alle 
lovene som hindrer det meste på de greiene der, der de har gitt fri slipp på markedet også ser de 

hvordan det går. Så... og løser de det, så vinner de over Norge. Men jeg tror at Finland mangler 

noe som Norge har... og vi er en Entur som kan fikse baksystemer for all mulig mobilitet sant. Så 

ligger det der. Det har ikke Finland. De ser på det som kommunistisk og det vil de ikke gjøre. Så.. 

Norge fra... Norge skiller seg ut fra... altså Business Casen her da... den er annerledes enn de andre 

landene også. Og Norden har jo omtrent de samme... små utfordringene på mobilitetssiden som 

resten... altså alle storbyer i Europa her mer problemer enn Norge. Og går du til Asia og Los 

Angeles, så er det jo helt...  det går ikke an å sammenligne. Det  
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Kongsberg Innovasjon (KI) 

 

02:14 Jeg tenker bare sånn innledningsvis om du kan fortelle om stillingen din? 

- 02:21 Ja, jeg er daglig leder I Kongsberg Innovasjon og Kongsberg Innovasjon vi fasiliterer 

aktiviteter i Kongsberg-klyngen. Alt fra..  vi jobber med tidligfase-bedrifter. Etablere 

gründermiljøer her på Kongsberg. Vi har... hovedfokuset vårt er jo teknologibaserte vekstbedrifter 

nasjonalt, så vi jobber med oppstartsbedrifter fra Harstad i nord til Bremanger, Voss i vest og 
egentlig på Østlandet her så har vi kanskje noen ting da. Også jobber vi med 

kompetanseprogrammet for omstilling og endring i etablerte små, mellomstore bedrifter. Det er 

noe vi kalle for digitalt kompetanseløft og vi har vel hatt... ja, fram til i fjor så har vi jobbet med.... 

74 mellomstore bedrifter de siste to årene. Vi har masse aktivitet der i forhold til å hjelpe de til... 

ja, det er litt det å kunne ta imot ny teknologi som er tema og gjennom det skape større verdier, 

både i forhold til ambisjoner nasjonalt, men også vekst og den type ting da. Også jobber vi med 

prosjekter i klyngen, som dette prosjektet du snakker med meg om her. Vi fasiliterer prosjekter 

mellom de store bedriftene i klyngen, mellom bedriftene og andre aktører og kommune... 

universitetet... så vi er en nettverksaktør som på en måte har etablert et økosystem og har 

samarbeid med veldig mange og trekker forskjellige ressurser inn i prosjekter.34 Kongsberg 
Innovasjon, vi er ti personer totalt, så vi er en ganske... vi er ikke så store, men vi trekker på 

ressurser på de store bedriftene her da. Og det er kort... også sitter jeg jo i styret for mange av 

disse oppstartsselskapene også har vi i tillegg ett tett samarbeid med SAMS, som du kanskje har 

hørt om... Så jeg er styreleder i SAMS også...  Nå så holder vi også et tett samarbeid rundt over 

det vi... vi jobber blant annet sammen med SAMS med å få etablert en katapult... jeg vet ikke om 

du kjenner det begrepet? 

 

04:40 Nei.. faktisk ikke.  

- 04:40 Vi ønsker å få opp test- og kompetansesenter, nasjonalt test og kompetansesenter rundt 

dette med autonom... autonome systemer da. Og da ikke bare autonom mobilitet, men også 

autonome systemer inn for industrielle applikasjoner. Alt fra... industrielle roboter som kan 
gjøre... jobber under vann etc. Så det er ganske stort spenn og når du kommer med dine spørsmål, 

så sitter jo jeg... i Testsite Kongsberg, så sitter jeg som representant i styringsgruppen. Jeg er ikke 

veldig... altså vi er jo involvert og får informasjon om de operative tingene som skjer, men vi har 

jo en medarbeider hos oss som faktisk jobber som prosjektleder inn i..  i forhold til 

kommersialiseringsambisjonene rundt By&Lab da.  

 

05:41 ja, okei. Så dere har en som jobber fulltid med det? 

- 05:43 Ikke fulltid, men har en vesentlig del av sin tid akkurat nå i hvert fall... som jobber med å 

få rykket opp... hva kaller vi det for da.. ”The Engine”, da altså det med By&Lab jobber jo med... 

forskjellige ting og har forskjellige fokus, men vi har også et ønsket om at Testsite Kongsberg 

skal... være attraktive for... alt fra private selskaper til offentlige institusjoner til å kunne teste 

ulike ting på en sånn på en sånn arena. Og da må du ha noen som fasiliterer det og da må vi 
etablere en forretningsmodell for det, slik at det er mulig at vi får dette til å... at  vi får en viss 

inntektsstrøm inn for å nettopp kunne ha ressurser tilgjengelig for at det skulle være attraktivt 

også for eksterne aktører å komme og teste sine løsninger her da35. Her eller.. altså Testsite 

 
34 We facilitate projects between the big companies in the [Kongsberg] cluster, be-tween the companies and other actors 

and the municipality, the university ... So we are a network operator and have in a way established an ecosystem and 

collabo-rate with many people and draws different resources into projects. 

35 “[...] we also have a wish that Testsite Kongsberg is going to be attractive for everything from private companies to 

public institutions to be able to test different things in such an arena. And then you have to have someone who facilitates 
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Kongsberg er jo på en måte bare en fysisk arena, men det er også sånn at... testingen kan foregå 

andre steder også men fasilitert av Testsite Kongsberg-aktørene da.  

 

06:55 Okei, men hvordan ble dere inkludert i la si... etableringen av Testsite Kongsberg By&Lab?  

- 07:22 Ja, hvordan det hele begynte... det begynte vel med at vi tok initiativ til et forprosjekt rundt 

dette med autonomi... autonom mobilitet. Vi hadde jo tidligere etablert en klynge som... hadde et 

prosjekt i Kongsberg-klyngen her, et prosjekt på elektrisk mobilitet som vi fiKKarena-finansiering 

på. Så så vi det at det... det som... at den klyngen ønsket vi egentlig ikke å videreføre, men vi så 
det at det kom opp i den klyngen, så var det mye diskusjon rundt autonomi og autonom mobilitet. 

Hvor raskt kommer det og hva vil det bety både for samfunnsutvikling og det ene og det andre. 

Og da hadde vi en del diskusjoner der, også parallelt med det så hadde vi et forprosjekt, hvor vi 

inviterte inn ressurser fra bedriftene, de store bedriftene om jobber med autonomi. Vi hadde med 

USN. VI hadde med kommunen. Vi fiKKmed Vegvesenet. Ja... også kjørte vi et forprosjekt, hvor 

vi diskuterte på en måte... delte kompetanse og vi litt på hva mulighetene framover også ble 

konklusjonen at dette må vi ta tak i og gjøre noe. Og da... valgte vi Kongsberg Innovasjon å 

etablere et selskap som i dag heter Applied Autonomi, som kjører disse gule bussene. Og der 

fiKKvi inn AA som gründer også fiKKvi da i gang den aktiviteten med å faktisk skape noe relatert 

til dette med... i forhold til landbasert transport og... både persontransport og logistiKKda.. og 
også driftsmaskiner  også for rydding av snø og andre ting. Så... og igjen da så... gjennom det så 

kom man i dialog med et... et sånn.. EU-prosjekt eller Interact-prosjekt heter det vel, hvor.. i 

Finland så hadde man fått penger til å etablere et prosjekt, men de trengte samarbeidspartnere og 

da.. fiKKvi med kommunen og kommunestyret valgte å gå inn i det og med penger inn i det 

prosjektet. Det giKKpå uttesting av autonome persontransport i Kongsberg. Også etterhvert så tok 

jo Kongsberg egentlig litt lead på leveransen inn i det prosjektet som egentlig kommer fra Finland. 

Og det var starten på Testsite Kongsberg.  

 

10:03 Men opplevde dere noen uforutsette hindringer når dere da hadde denne startfasen? 

- 10:11 Ja, det er klart at dette var jo avhengig av politiske beslutninger, for at skulle vi få dette til 

så måtte jo kommunen som sådan være med og betale litt av kostnadene, så vi fiKKmed 
kommunen. Vi fiKKmed... noen av disse busselskapene og Statens Vegvesen, sånn at vi klarte å 

fullfinansiere prosjektet. Så det var den første... første dørstokken man skulle over. Så var det jo 

mye diskusjon politisk. Det er jo forskjellige meninger om det er fornuftig at det tusler sånne små 

busser rundt i gatene her. Hva er oppnår vi med det og hvorfor skal man bruke skattepenger på 

den type ting?.. Men vi må se at.. de får kronene Kongsberg kommune har puttet inn, hva det har 

bidratt til å skape av annen finansiering inn til miljøene her for å skape nye selskaper og bygge 

kompetanse og også PR-effekten som det har hatt for kommunen, så er det ikke noe 

diskusjonstema lenger egentlig. 

 

11:16 Hva gjorde dere for å få... altså kommunen med på laget da? Var det noen spesifikke.. ikke 

nødvendigvis teknikker, men ting dere gjorde?  

- 11:25 Nei, vi... var jo tydelige på... gjennom det forrige prosjektet så hadde vi jo kommet fram til 

noen konklusjoner om at dette her er en teknologi, altså dette med autonome løsninger er en 

teknologi som vil få en betydning for hvordan kommuner, fylker... generelt byer planlegger sin 

infrastruktur fremover. Det er viktig for den typeaktører å bygge kompetanse rundt dette. Og det 

var det ene. Det var en av innsalgene og det andre var den ”næringsinvestige” utviklingen i forhold 

til hvordan bygge nye vekstbedrifter og som samarbeidet... altså Kongsberg-industrien som sådan, 

hvis man begynner å se hva industrien har gjort en del år, så holder på med autonome.... prosjekter 

om autonome skip og prosjekter innenfor ja.. i Kongsberg Gruppen med undervannsfartøyer og 

 
it, and then we have to establish a business model for it, so that we get a certain revenue stream in order to have resources 

available for it to be attractive, also for the external actors to come and test their solutions here” 
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litt av hvert. Og det var ikke så veldig vanskelig å overbevise kommunen om at hvis dette skulle 

gjøres et sted, så var i hvert fall forutsetningen i Kongsberg ganske store. Sånn helt 

kompetansemessig. Og det var jo de tingene der som... både det å bygge kompetanse i forhold til 

det samfunnsansvaret kommunen har i forhold til å planlegge infrastruktur og... også legge til rette 

for næringsutvikling da. Sånn at det er klart at det vi giKKjo med... de som var ansvarlig på 

administrativt nivå for næringsutvikling som så dette og som også var med og selge dette inn til 
kommunen da. 

 

13:10 Men kan du fortelle litt mer om hvordan dere samarbeider med de andre aktørene? 

- 13:17 Ja... de andre aktørene.. du tenker da på Vegvesenet, USN.. og det er jo. Vi har etablert 

denne styringsgruppen som skal koordinere aktivitet. Den har jo... det er mer det også sikre at alle 

aktørene, Viken, altså fylkeskommunen, kommunen, Statens Vegvesen, USN, Kongsberg-

klyngen.. at hvis du tar alle aktørene som har interesse inn i dette område... er koordinerte og 

gjennom det, hvis det kommer et prosjekt da, så kan du jo... de andre aktørene være med og styrke 

det prosjektet gjennom at de kan se hvordan de kan være med å bidra, hva slags virkemidler som 

finnes... den type ting, sånn at vi er gruppe som ser: ”Hvordan kan vi med våre nettverk, fra vær 

vår kant, være med og bidra til å skape suksess da på denne arenaen?”36. Og sånn... det er en veldig 

god måte å organisere det på. Altså styringsgruppen som sådan har jo ikke noe mandat til å beslutte 
noe i forhold til enkelte aktører som ønsker å finansiere noe, men vi kan i hvert fall være med å 

styrke og legge forhold til rette og gjøre det mer attraktivt for aktører å komme inn her da.  

 

14:44 Så hvordan ser du på de ulike aktørenes sine roller i dette forholdet her? 

- 14.52 Ja...  det er klart at Vegvesenet har en viktig rolle i forhold til både det regulatoriske, altså 

det å være med å bidra til at man faktisk får lov til å... å teste. Med altså kjøretøy, hva slags krav.. 

hvordan skal vi sertifiserer de og alt det der sånn. Plutselig kommer det inn noe som ikke bare er 

å sjekke bremser og lys. Det er plutselig en... en datamaskin som styrer dette her og hvordan skal 

man sikre.. Det er jo sånn at man ønsker... det siste man ønsker er jo en ulykke. Det vil jo potensielt 

sette alle sammen veldig langt tilbake igjen, så det er det der... hvordan man klarer å få til relevant 

testing samtidig som man er trygg på at man... ivaretar sikkerheten i alle ledd her da, for at hvis 
det skal gå i blandet trafiKKmed... unger og alle mulige trafikanter. Så det er viktig.. så Statens 

Vegvesen er jo sånn sett en viktig aktør. Og Statens Vegvesen er jo også en aktør som tenker at: 

”Okei, den type teknologi kunne vi tenkt oss å implementere i på noen veiprosjekter eller noe, 

men før vi gjør det så ønsker vi å teste det ut. Teste ut hvordan det funker. Hvordan det funker 

med interaksjon med mennesker og hvordan det... igjen den samfunnsmessige effekten ved disse 

tingene”. Teknologi er en ting, men det er klart at vi er opptatt av at vi skal ikke utvikle teknologi 

for teknologien skyld. Det her handler om å skape verdier for samfunnet, men også så er det en 

viktig.. Vegvesen er en viktig kompetanseaktør inn i et sånt samarbeid. Så Vegvesenet er viktig. 

Kommunen er viktig for de kan tilrettelegge. De kan, i forhold til sine reguleringsplaner, bruke 

administrasjon i forhold til å faktisk avsette både arealer og... også er det litt finansielt da. Noen 
penger. Og.. USN er jo en viktig aktør i forhold til den aktiviteten som foregår, både i forhold til 

å bygge kunnskap og kunne formidle den kunnskapen videre. Det er generelt viktig i alle 

prosjekter vi jobber med. Det å koble på... universitetet og fagskoler hvis det er relevant. Tenke 

at man kan ta læringen fra disse prosjektene også få dem.. få denne kunnskapen spredt, gjerne 

gjennom generelle studieprogrammer eller også innenfor videreutdanning, type kurs.. for både 

offentlige og private aktører. Så har vi...  Kongsberg Innovasjon. Vår interesse og rolle oppe i det.. 

Vi har jo et økosystem. Vi... det er jo. Når det kommer inn prosjekter. Problemstillinger. Så har 

 
36 “If you take all the actors who are interested in this domain ... are coordinated and through that, if a project evolves, 

then the other stakeholders can join and strength-en that project by seeing how they can contribute [...] so that we are a 

group that examines: How can we with our networks, from each of our angle, join and contribute to success in this 

domain?" 
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vi en mulighet til å koble det inn i vårt nettverk da. En kompetanse som kan være viktig å få inn... 

inn i Testsite Kongsberg. Vi er ikke... Også leverer vi tjenester inn. Vi kan... sånn som jeg nevnte, 

vi har en prosjektleder som jobber med... hvordan vi skal få opp en forretningsmodell og en 

bærekraftig videreutvikling av Testsite Kongsberg som sådan i forhold til å kunne øke aktiviteten, 

få mer testing... og gjennom det også mer læring... ut av det.  

 
18:43 Men vil dere definere dere mer som noen slags konsulenter eller hva er det på en måte dere 

legger i det? 

- 18:52 Ja... altså vi selger jo tjenester, det er jo noe av det vi gjør, men vi er også...  en aktiv deltaker 

og bidrar med egeninnsats inn i sånn prosjekter i form av timer som vi ikke fakturerer da. Igjen 

litt begge deler. 

 

19:10 Men er det noen utfordringer dere ser med å samarbeide med så mange aktører samtidig? 

- 19:17 Det er som er utfordrende er... jo å sørge for at vi er rigger ting på en sånn måte at alle er 

komfortable med å være en del av det. At vi... at vi bruker litt tid på å finne ut av... Det er ofte at 

de prosessene kan ta litt tid i forkant, men ofte så er det veldig verdifullt at man er... jobber litt 

med: ”hva skal mandatet vårt være? Hva er målet med denne By&Lab og Testarena? Hva slags 

roller er det de enkelte har”. Å få kartlagt det, slik at du bygger tillit i et sånt samarbeidsprosjekt. 

Fordi at ulike aktører, for det er også kommersielle aktører med her, sånn som Applied Autonomy 

som er et selskap som leverer tjenester inn i forhold til kjøring av busser, vi har Brakar som også 
er en bussoperatør ikke sant.. som nå har kommersialisert... som har satt disse autonome bussen i 

regulær drift da. Og som Applied Autonomy som supporterer med sitt kontrollsenter slik at man 

har kontroll på det som skjer og...Og det er jo en kombinasjon av offentlige og private aktører inn 

i dette her.. og da er det viktig at man har en klar.. at man er tydelig hva slags roller man har, hva 

slags ambisjoner man har og hva man ønsker å få ut av det. 

 

20:39 Men hva mener du er det viktigste forholdet med By&lab da? 

- 20.48 Intensjonen med By&Lab det er rett og slett og teste ut teknologi, forstå hva det betyr for 

fremtidig... og hvordan du planlegger byrom og også... byplanlegging fremover. Det handler også 

om hvordan responderer publikum på denne teknologi: ”Hva er utfordringene? Er det noe 

usikkerhet? Er det skummelt på noen måte? Er det... er det noen barrierer der som man må ta 
tilbake igjen og ta tak i for å senke barrierene for denne type løsninger?”. Vi ser jo at kommunen 

ønsker jo å ha tilbud til sine innbyggere som... som er best mulig, samtidig som at budsjettet er 

begrenset. Og i dag så er det jo krevende å kunne transportere eldre for eksempel og der de bor i 

eldreboliger og sånne ting.. til.. inn til byen og tilby de på en måte mobilitet da fordi det krever 

ganske mye kost... Første del av kostnaden er jo de personene som sitter i disse små bussene eller 

taxiene og det også implementere ny teknologi som har....har den kostnadsbasen på samme måte, 

så kan du senke kostnadene slik at dette blir attraktive tilbud for mange i samfunnet. Det som er 

litt kult nå, det er jo.. at vi har jo også innført sånne ”Hent-meg”-løsninger, i stedet for ordinære 

ruter. Driver å tester ut det. Foreløpig med en sjåfør i, men det er med tanke på at når disse bussene 

blir sertifiserte og vi får lov til å operere de uten sjåfør, ja, så plutselig så blir det lønnsomme ting.. 
til en lav kostnad for brukerne37. Og da bygger vi verdi for innbyggerne ikke sant... og det er det 

som er... tanken rundt det da. Og så er jo tanken å teste... sånn som Brakar, Ruter og alle andre, er 

jo opptatt av å se: ”Hva er det som funker i en by som er håndterbar i størrelse, men samtidig stor 

nok til at det er relevant? Også kan man av de løsningene som man har gode erfaringer med her, 

rulle de ut andre steder”. Det er litt av intensjonen også med den testingen der da..  

 

 

37 lowering the cost for the users 
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23:11 Men hvordan innbyggerne blitt involvert i prosjektet her da? 

- 23:21 Ja, vi tar .. Altså innbyggerne, de blir jo eksponert for den bussruten som går... og det viser 

seg jo at trafikken på den ruta har økt etter at man fiKKdenne autonome bussen. Og det er litt 

morsomt. Også er det jo... By&Lab har jo et sånt åpen kontor, slik... de driver med informasjon 

inn... og Vegvesenet er jo aktiv inne i det. I forhold til å spre informasjon til de som har spørsmål 

relatert til det der. Og det er masse spørsmål. Plutselig så.. det er mye bekymringer i forkant at 

man implementerer denne type teknologi, men også etterhvert som man... finner ut at det ikke var 

så skummelt, så er det andre spørsmål som kommer opp da... men.. det... By&Lab skal egentlig 
ha et kontor og skal ha en åpen... interaksjon med de ønsker å ta kontakt og lære mer om dette her 

da.  

 

24:30 Men hvem er du føler er ansvarlig for å sikre at innbyggerne blir involvert i prosjektet? 

- 24:39 Der har jo kommunen et ansvar. Det ansvaret på en måte utøver de også litt gjennom at de 

er med og støtter opp om denne By&Lab-satsningen der da. Det blir et verktøy for kommunen til 

å nettopp levere på det ansvaret de har. Sånn som jeg ser det, også kan det hende at andre ser det 

litt annerledes, men det er i hvert fall min refleksjon rundt det her sånn... 

 

25:07 Men hva legger du egentlig i begrepet involvering eller brukerinvolvering? 

- 25:11 Det har jo vært møter, hvor man inviterer folk til å komme og mene noe om det. Og selvsagt 

kommunestyret, formannskapet, har det jo vært flere møter hvor dette har vært tema... sånn at man 

forankrer det politisk. Også er det nettopp det at man har en åpen dør da... nå vet jeg ikke helt 

hvordan det har fungert, hvor mange mennesker som har vært innom og fått informasjon der, 
men... det er i hvert fall idéen bak det By&Lab-konseptet, at det skal være åpent. De holder vel til 

i dette innovasjonsloftet. Så det bygget som... det tømmerbygget rett ved USN.  

 

25:59 Men hvorfor mener du at de skal bli involvert? Eller det kommer vel an på.. du kan vel si at 

du ikke mener det også, men mener du at de skal bli involvert? Eventuelt hvorfor/hvorfor ikke? 

- 26:08 Nei, jeg tror det er viktig fordi at... det jo ikke alle som er som meg da.. skrudd sammen på 

en sånn måte at: ”ny teknologi er kult og dette vil jeg prøve”. Det handler litt om at andre kan se 

at det her er skummelt. Endringer som sådan. De er vant med å gjøre ting på sin måte og plutselig 

så.. går på bussen også er det ikke noen sjåfør der: ”Hva skjer nå?”... ikke sant. Og det er også en 

diskusjon rundt.. teste ut litt :”hva slags interaksjon skal du ha? Hvordan skal du ønske folk 

velkommen på bussen når det ikke...ikke er en fører i bussen?”... ikke sant. Det er også sånn som 
TØI, Transportøkonomisk institutt, er jo med og er med å... driver litt sånn med følgeforskning på 

dette her da. Akkurat hva som er gjort der, det har ikke jeg oversikt på. Det er sikkert andre som 

vet det bedre... akkurat det. Så det.. det er jo litt sånn for å forstå hvilke barrierer er det for denne 

type teknologi? Hva må til for at folk skal være komfortable? Og så videre...Så ser man jo hva 

som har skjedd andre steder. Google har jo testet ut og sett litt på hva er det som... hva er det som 

fungerer i forhold til interaksjon med publikum da. 

 

27:32 Har du jobbet med noe typisk innbyggerinvolvering fra før av?   

- 27: 37 Nei.  

 

27:40 I disse workshopene dere har hatt... så regner jeg med at dere får noe innsikt fra 

brukerne/innbyggerne. Hvordan har den blitt behandlet videre? 

- 27:51 Det var et godt spørsmål... det har ikke jeg noe svar på. De workshopene jeg har vært 

deltakende i, sånn som når vi insentiviserte... gjennom forprosjektet her, så var jo det... et tema 
fordi man så jo.. Når... Yara Birkeland, jeg vet ikke om du kjenner til det prosjektet jeg? 

Kongsberg Gruppen har en autonom båt som skal... containerskip, som skal gå fra Herøya til 

Larvik, og det har det vært masse bekymret... at folk som liker å ferdes på fjorden sier at når dette 
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autonome skipet kommer, da kan jo ikke vi være på fjorden, snekkene våre eller noen ting. Og 

der har det vært massevis at informasjonsmøter for å .. på en måte... unngår at vi får sånne mot-

kampanjer som er basert på at man ikke egentlig forstår hva denne teknologien innebærer. Og der 

har man jo jobbet ganske mye med å... brukt mye energi på den type informasjonsmøter og det 

har jo medført til at dette ikke har blitt noe stort tema i verken leserbrev i avisen eller noe som 

helst. For det man.. og det var jo en interessant refleksjon og få innsikten i den læringen som man 
har hatt i forhold til det prosjektet. Så... akkurat hva som konkret... hvor mange møter og hvor 

mange som har deltatt på de møtene fra innbyggerne og sånt, det har ikke jeg noe innsikt... eller 

oversikt over. 

 

29:27 Men å bygge litt på det da. Mener du at da eller mener du at innbyggerne hemmer eller 

fremmer innovasjon? 

- 29:37 Nei, det er et godt spørsmål. Det er mange innbyggere som virkelig heie på dette. Også er 

det andre som ikke skjønner poenget og hvorfor skal disse stakkars bussjåførene miste jobben og 

litt sånn.. den forståelsen av ja.. Så det er mange sånne. Det er forskjellig hva slags... hva slags, 

både forståelse og hva slags på en måte... innstillinger man har da til sånne endringer. Og det... 

det er jo politikere som kommer fra teknologiindustrien der som.. som går frem i avisen og ikke 

forstår helt poenget med å drive med dette her. Så er det andre som er... flertallet er jo veldig 
positive til hva som skapes av verdier her.  

 

30:38 Men er det noen utfordringer du.. du kommer i tanke på om når det kommer til å involvere 

innbyggerne i slike prosjekter?  

- 30:48 Jeg tror ikke... og nå er ikke jeg noe spesialist på akkurat dette her da, men.. min generelle 

vurdering etter å ha vært med i disse prosjektene er jo at... man må være obs på at det alltid vil 

være motkrefter til alle mulige endringer. Og... gjennom... å være litt i forkant slik at man klarer 

å informere godt og da blir det ofte.. det skumle blir mindre skummelt når du får mer kjennskap 

til hva dette egentlig er for noe. Så det har jo vært litt tema at denne bussen, i og med at den tar så 

mye fokus på sikkerhet, så går bussen sakte og det betyr igjen at noen som kjører og ender opp 

bak denne bussen, kan jo mener at dette her... er håpløst å kjøre så sakte rundt i gatene i Kongsberg. 
Det er mer der at vi har opplevd at det er innbyggere som har reagert negativt er ofte vært fordi at 

de føler at de blir hindret i trafikken da.  

 

31:58 Men den innsikten dere da får i form av tilbakemeldinger fra innbyggerne, hvordan 

behandler dere den? Altså internt mellom aktørene da? Eller det noen måter dere kommuniserer 

på eller hvordan på en måte får dere delt denne informasjonen? 

- 32:16 Jeg tror kanskje en som er bedre til å svare på det enn meg er KK. Jeg vet ikke om du har 

snakket med han? 

 

32:20 Ja, jeg har snakket med han.. Men jeg lurer bare litt på hvordan du ser den 

informasjonsflyten går mellom aktørene.  

- 32:38 Problemet er at jeg ser ikke så mye til den. Jeg er som sagt... den operative delen av det her 

er ikke jeg... vært så mye involvert i.  

 
32:47 Litt sånn drømmescenario her. Hvis du skulle ha innledet det her By&Lab på nytt, hvordan 

ville du ha gjort det da? 

- 33:09 Ja... det er en av de tingene som vi på en måte ble litt overrasket over eller... vi brukte veldig 

mye mer tid på da enn det vi hadde utgangspunktet lagt inn i planene våre, det var jo behovet for 

en grundig forankring i dette partnerskapet som er en del av Testsite Kongsberg. Også er det jo... 

det som er utfordringen der har jo vært litt dette med... og denne så vi ikke komme helt da, at du 

har jo Statens Vegvesen, som er opptatt av at dette er en dugnad og vi skal løfte opp dette sammen, 
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også begynner vi å se på hvordan forretningsmodellen til Testsite Kongsberg skal være... hvordan 

skal vi klare å få inntekter til Testsite Kongsberg på en sånn måte at vi kan få... hatt noen ressurser 

som kan fasilitetere aktiviteter. Og da... når du har med offentlige aktører som har solgt inn 

prosjektet som et dugnadsprosjekt, så er det litt krevende hvordan skal vi kommunisere det inn i 

egen organisasjon... Da ble det noen par steg tilbake og måtte ha noen prosesser rundt det og ble 

enige om... sånn at alle var trygge på at den modellen vi etablert ikke på en måte endte med at de 
offentlige pengene havnet hos... ja, hos en kommersiell aktør da. Det er litt sånn..., men det er jo 

så sånn offentlige aktører bestiller jo, så lenge man er... bestille en tjeneste, så er det greit at man... 

at det er forankret og man har budsjetter for det, så er jo det greit... men hvis man kommer inn 

med noe fra sidelinjen her som skal på en måte fasilitere noe, uten at man har på en måte... 

muligheten til å... og man er redd for at de pengene man putter inn for å skape aktivitet plutselig 

ender opp hos noen som... man da... ikke helt forstår hvordan mekanismene er rundt det da. Men 

det også få... det handler om å skape tillit da. Tillit. Hvilken rolle vi har og den biten da. Og særlig 

når det handler om penger inn i det.. så det ekstra viktig og noen har jo et ansvar for innkjøpsregler 

etc. For offentlig anskaffelse. Det er ganske rigid så... det handler om å rigge det på en sånn måte 

at det er et handlingsrom her og en trygghet blant partnere da.  
 

35:40 Hvordan har dere arbeidet for å skape denne tilliten da? 

- 35:44 Ja, jeg skulle jo ønske... når du spør om hva vi skulle gjort om vi startet på nytt, så ville jeg 

jo... løftet det opp på agendaen mye tidligere i prosessen. Ja, sånn at når vi hadde det største 

styringsgruppemøtet og sånn, så burde vi hatt det på agendaen... men dette kom på en måte et lite 

stykke ut i samarbeide det. Men det er litt sånn at i et sånt prosjekt, det er jo litt dynamisk også og 

det er jo ikke sånn at når vi etablerer det så har vi draft på hva ting skal være. Ting utvikler seg 

underveis. Nå man ser at det er nye behov etc. så blir det tatt opp. Det er ikke alltid så lett å... å se 

sånne ting komme i... i forkant.  

 

36:30 Men føler du det har vært mye sånn interessekonflikter mellom la si private og offentlige 

aktører? 

- 36:37 Nei, egentlig ikke. Overraskende lite, men det kommer jo litt av at... kanskje en av de 

offentlige aktørene var veldig var på det da og var veldig tydelig... tidlig. Og som på en måte 

overrasket meg og de andre her litt, men vi så jo med en gang at det var nødvendig å ta et steg 

tilbake og kjøre en prosess på... når vi går inn i et møte og skal få noen beslutninger, så ender vi 

opp med at vi... at vi konkluderer med at dette må vi ta noen runder til... men det var greie prosesser 

det altså... men... det er klart at vi hadde ikke helt planlagt det.  

 

37:18 Hva men universitetet da? Har det vært noen problem i forhold til det? 

- 37:25 Nei.... egentlig ikke utover at jeg senest i dag hadde en diskusjon med universitetet om... i 

hvilken grad de lokalt her har ressurser til å støtte opp under denne aktiviteten som er i dette 

prosjektet. Så det har vært litt lite ressurser på en måte... innenfor autonomi, autonome systemer... 

mobiltietssystemer de... de sitter i Horten, så vi har diskutert litt hvordan man kan... få en dedikert 

ressurs her på Kongsberg også.. til det. Det er klart at hvis man skulle ønske se noe, så hadde man 
ønsket at det var... noe mer dedikert ressurs fra USN inn i prosjektet lokalt.  

 

38:15 Avslutningsvis her... hvordan mener du at man kan komme frem til de gode løsningene 

innenfor mobilitet? 

- 38:25 Det er jo et stort spørsmål.... men jeg tror at denne type samarbeidsprosjekter, hvor man har 

definerte roller, man har på en måte...  litt forskjellige ambisjoner med samarbeidet, men det er 

greit.. Også er det viktig at man bygger kompetanse sammen. At man deler det som skjer. Det å 
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etablere en delingskultur... det er klart at det krever at man har en trygghet partene i mellom38. Det 

er viktige premisser for å lykkes... tenker jeg. Det ser jeg jo når man jobber i klyngesammenhenger 

også, det er akkurat det sammen. Hvis vi... hvis du har med noen som er bare ”takers”, altså som 

er med og ikke bidrar, men egentlig bare suger informasjon ut av et sånn samarbeid, så bygger du 

ikke tillit. Da er det på en måte... man må ha en avtale om at man skal være med og bidra for at 

man skal kunne få noe da. Man må gi for å kunne få. Så det er litt det der...  
 

39:29 Men har det primært vært utfordrende for dere at delingskultur ikke nødvendigvis er 

integrert hos alle aktørene? 

39:48 Nei, men det er klart at det er mange aktører som kommer inn i et sånn samarbeid er ikke 

vant til... at man skal være åpen. Vi har jo noen ganger at vi drar sammen sånne samarbeidsaktører 

og det.. det begynner med er at alle.. nå vi skal bli kjent med hverandre, så viser de fram et 

glansbilde over hvor flinke der... også når vi har jobbet og kjører en prosess, så ender vi opp med 

at de viser fram røntgenbildene som viser hvor er det de virkelig sliter. Og det er da først det får 

verdi fordi at når du klarer å legge problemene dine, behovene dine på bordet, ja, da kan jo faktisk 

andre være med og bidra til å løse dine problemer. Sant.. også bygger man og gjennom... man må 
ha en prosess da for å bygge den tilliten. Også er det jo også et... og vi må være enige om, ja... hva 

er ”The rule of the game” da når du går inn i dette her. Sånn at.. dette med IP og alle disse tingene 

her. At man rydder unna en del sånne ting da og kommersielle resultater som kommer ut av det. 

Hvordan... altså at det på en måte er avklart på forhånd. Så det er viktig.

 
38 It is also important that you build competence together. That you share updates. Establish a sharing culture ... it is 

obvious that it requires a sense of confidence and trust between the parties. I think that are important prerequisites for 

success 
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Kongsberg kommune (KK) 

 

00:10 Det er vel naturlig at det er… sånne utfordringer med å teste... 

- 00:18 Ja, en test i sånn prosess… i en samarbeidskultur er jo krevende. Den tekniske testen er vel 

for så vidt den enkleste. 
 

00:30 Ja, ikke sant… men det jeg tenker er om du kan bare si noe om stillingen din… hvis du har 

muligheten til det? 

- 00:36 Ja, jeg er næringssjef i Kongsberg kommune og det betyr jo å prøve og være med og få til 

nytt næringsliv da… og følge opp næringslivet som er her. Kongsberg er en teknologiby, så det 

betyr jo at det er mye oppmerksomhet på teknologi da. Også er det jo internasjonale bedrifter, så 

det betyr at vi må tenke skalerbarhet og løsninger. Så det må vi ha fokus på fra dag én. Også er 

den en systemindustri som gjør at det er fokus på komplekse systemet da, forstå store 

sammenhenger når man jobber med produkter og løsninger. Det skjønner jeg etter hvert og er en 

spesiell kultur i Kongsberg da. For det er jo når vi jobber med transport… vi jobber med transport, 
hvis jeg tar en litt sånn innledning, så er jo det fordi vi skal lage industri. Så… målet med det vi 

gjør nå, er ikke nå først og fremst å flytte mange mennesker, men å forstå transportsektoren og 

behov for teknologi… og hva vi kan gjøre med teknologi som gjør det… interessant å bruke 

tjenesten. Og da blir det et komplekst system. Så det skilles oss fra mange som jobber med 

tilsvarende problemstillinger, som jobber på produkt og transport…. Eller et spesifikt 

teknologiprodukt, men vi skal først ha et system så vi kan selge deg en transporttjeneste med 

teknologi da. Sånn at… det er litt abstrakt. Det er langt borti skyen liksom, men det gir et 

spennende fokus da. Og det gjør at hindrene er jo til… spennende fordi vi skal finne hindringene 

og det som ikke er løst, også skal vi løse det. Det er poenget for oss med å kjøre test og utvikling. 
Ikke at det skal fungere optimalt for da har de ikke bruk for det vi gjør. Også er det en krevende 

øvelse da, når man er en “early adopter” på teknologi hvor folk er opptatt av de banale tingene. 

Media er opptatt av kriser og… ting som ikke virker… men det gjør det jo spennende og da. 

 

03:07 Men kan du fortelle litt mer om hvordan prosjektet ble til fra starten av? 

- 03:11 Ja.. historien startet før Kongsberg, en som heter AA. Han har gründet mange 

teknologiselskaper før, blant annet Telecom. Han var på ITS World, en konferanse for 

teknologitransport… transportteknologi i 2015 og fant…  “Hva skal jeg gjøre… ta med hjem til 

Norge?”. Da jobbet han i et konsulentselskap også kom han over selvkjørende minibusser også sa 

han: “Det skal jeg ha med til Norge!”. Også… våren og vinteren 2016 så gjorde han noe forstudie 
på vegne av Brakar og Buskerudbyen i Kongsberg, på… skal vi si en skrive skrivet… mulighetene 

til autonom transport i Kongsberg, som en tjeneste. Den ble levert på forsommeren og fiKKen 

grei politisk behandling, så spurte han Kongsberg kommune og så ble jeg koblet på: “Hva gjør vi 

nå? Hva er neste etappe?”. Da skjønte ikke vi hva planen til AA var egentlig da, men… da fant vi 

ut at skal vi gjøre noe i Kongsberg, fordi vi er en internasjonal by, så må vi bli en nasjonal rolle… 

innen autonomi. Så da… prøvde vi oss på å få definert det, så høsten 2016 så fiKKvi vedtak på at 

vi skulle bli en nasjonal testarena. Formannskapet i Kongsberg, ... de var jo offensive. Det var jo 

før man nesten hadde hørt om noe av dette her. Også fiKKvi samtidig vedtak på at vi skulle gå 

inn i et EU-prosjekt, på pilotere… ”First/last mile”-transport som AA da hadde.. hentet inn til 

Norge, og da var vi i gang… For da hadde vi fått en politisk forankring. Vi skulle bli en arena for 
dette i Norge. Vi skulle være med i et EU-prosjekt. Vi fiKKfinansiert det. Statens Vegvesen var 

veldig raskt, sjefen til SVK… brukte veldig kort tid på å si: “Vegvesenet går inn! Vi går inn med 

halvparten av den norske finansieringen”. Også… da var vi kommunen og industri og… 

Vegvesenet på plass. Og det var… i 2016. Også var det da og begynne på jobben da med å… 

fortjene en posisjon. Og da brukte vi EU-prosjektet for det, for da var det å planlegge den 



  2 

 

gjennomføringen av den piloten. Også var det å få til mer aktivitet. Vi var jo rundt omkring i 

Norge og… fortalte om nasjonal testarena og prøvde å få partnere med på det da39. Og da kommer 

den der delingsfilosofien inn da. Skal du bli god, så må du få flere med deg. Så sammen vi tre, 

SVK, AA og jeg, vi er ulike mennesker da, fra ulike ståsted, men… klarte og samarbeide. Så AA 

som teknolog og businessmann, meg som næringsutvikler og SVK som… samfunnsutvikler med 

sin bakgrunn som er annerledes enn tradisjonell Vegvesen-bakgrunn, det var veldig spennende og 
utfordrende og finne konsensus da, for det måtte vi ha. Men det greide vi og det betyr at du… jeg 

måtte forandre meg, AA måtte forandre seg, SVK måtte forandre seg. Så vi flyttes oss ganske fort 

framover i… og bygge en kultur da… tror jeg. For oss tre i teamet. Så vi har jobbet intenst med å 

fortelle at vi er en delingsarena og vi ønsker med de som vil dele da… Alt skal ikke skje i 

Kongsberg da. Det har vært gjort demonstrasjoner i 25-30 norske byer. Mesteparten fra 

Kongsberg, men også andre aktører. Det har vært kjørt på Fornebu. Kolumbus i Stavanger var jo 

tidlig ute og kjørte stor pilot… men de hadde ikke industribakgrunn, så når de var ferdig med 

piloten og det hadde sett at teknologien ikke var moden, så var det på en måte gjort. Så det er på 

en måte litt forskjellen da. Så det… etterhvert så ble jo utfordret politisk på å lage en struktur, mer 

enn en ildsjel-basert løsning da. Så det har vi gjort i 2019. Da har vi etablert noe som heter 
By&Lab, som kanskje SVK nevnte, hvor det er kommunen, Vegvesenet, fylkeskommunen, 

universitetet i Sørøst-Norge og ITS Norge og Kongsberg innovasjon som er eier. Så har vi felles 

ambisjoner om hvordan vi skal utvikle dette videre.  

 

08:18 Når dere da satte i gang, da tenker jeg i forhold til… de initiativet og hvordan dere skulle få 

støtte av høyere hold om jeg kan si det slik, opplevde dere noen utfordringer med det altså mer på 

administrativt plan? Var det vanskelig å sette i gang eller hva tenker du om det? 

- 08:39 Den første fasen var veldig motiverende for AA hadde gjort det før da. AA, så han sa veldig 

tidlig at vi må lage en kickoff. Så vi lagde en konferanse i Kongsberg, september 2016, hvor vi 
hadde samferdselsministeren til å åpne kjøring med personer ombord. Første gang i Norge… og 

da fiKKvi en kickoff og da fiKKvi de riktige aktørene til å komme til Kongsberg, blant annet 

Statens Vegvesen, så vi fiKKen god kobling da. Det ga vel rakettfart på det samarbeidet da. 

Politikerne ble motiverte av det næringslivperspektivet og være med på noe nytt og spennende 

som kunne bli bra da. Så de må ha ros for det formannskapet i Kongsberg som… før de egentlig 

hadde hørt om det eller visste hva det var, så sa de: “ja, det har vi lyst til å prøve. Kjør på!”. 

Bevilget jo faktisk 1,3 millioner… til det prosjektet. Så det var veldig bra. De har vært veldig 

positive siden. Det betyr at vi hadde forankring fra dag én da. Så selv om det har vært mye… 

diskusjon i Kongsberg om hvor sakte går bussene og vi skal ikke drive med sånt i Kongsberg, så 

har vi hatt trygghet på det allikevel da.. så...ja. Det har vært gøy det da. Det som er vanskelig er 
jo å få… vi har vært veldig utadvendte. Kanskje litt sånn overselgende på det da, fordi.. du leverer 

mer enn det du får tilbake. I en sånn delingsarena så bør det være nok så likeverdig, men 

innledningsvis så må man nok ta noen sånne sjanser da. Så vi har gjort mange gode, som ikke har 

gitt noe tilbake. Erkjennelsen etterpå.. læringen da… men det må du kanskje og.. men det er litt 

frustrerende og får du ser at du på en måte blir litt misbrukt fordi man er åpen og inviterende, men 

samtidig så gir det en posisjon som ikke de andre får til da. Så nå begynner vi å bli trutt på det. I 

begynnelsen ble vi jo ikke trutt på. Så vi har jobbet mye med å si at i Kongsberg er utgangspunktet 

for å gjøre noe, men vi gjør det hvor som helst, med hvem som helst… men da vil vi selvfølgelig 

igjen være litt i “loopen” og å ha en rolle i det, men vi skal ikke ha alt til oss heller... om det skal 
foregå her eller våres selskaper for de som skal drive med meste parten da. Det vil jo være en del 

av læringen å få... min… jeg prøver alltid å si når jeg er ute og holder foredrag. Jeg har sikkert 

hatt.. 100 foredrag de siste 2-3 årene, at… jeg er jo her for å selge. Jeg skal selge oppdraget til 

 

39 We were all around Norway and told about the national test arena and tried to get partners to join. And that´s where 

the sharing philosophy comes in. If you want to be good, you need to get more people with you 
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Kongsberg, men det betyr ikke at vi skal ha alle oppdrag. Og noen tenner jo på det. Så er det ikke 

alt som blir noe av for det er jo... du må jo ha noen bomskudd og, men det har vært… lærerikt da 

og… møte mange spennende mennesker som har lyst til å få til noe. 

 

12:03 Er det noen andre utfordringer du ser med å ha en slik deletankegang… at man skal dele 

med andre i forhold til da kunnskap? 

- 12:14 Ja, det er jo… altså.. du trenger en… organisasjon som står i det. Hvis vi ikke hadde hatt 

det tror jeg, så hadde det nok ikke vært så enkelt… for da hadde du gått i fellen selv og blitt… 

silo, passet på det selv…, men det at vi har en.. team og partnere som… passer på det fokuset da, 

så kan vi passe på hverandre. For at det er fort at man blir seg selv nok plutselig.  Så det må 

vedlikeholdes hele tiden, så det er viktig. Hvis vi ikke hadde hatt det, så tror jeg det ikke hadde 

gått så bra. Da hadde vi blitt som alle andre… eller noen av oss da.  

 

13:03 Men hvordan passer dere på hverandre da for å sørge for at dere ikke går dere helt inn i.. 

deres selv holdt på si? 

- 13:09 Nei, det.. man kan jo fort bli litt selvgod da, men… erfaringsmessig så har det noe med 
personlighet eller innstilling å gjøre. Du møter jo mange som ikke har forståelse eller interesse for 

det da, men jeg tror vi tre… spesielt, SVK, AA og meg, har.. sett og interesse for det. Vi er typer 

som er utadvendte. Liker å samarbeide… og da betyr det av vi må involvere hverandre i 

beslutninger. Jeg kan ikke ta beslutninger som ikke er forankret med de andre og da… for da blir 

det jo solo-beslutning på tvers av det vi kanskje burde ha gjort. Et eksempel på det er jo… vi 

jobber med Testarena Kongsberg. For meg som næringsansvarlig i Kongsberg… så her er det 

stort forretningspotensiale for Kongsberg. Hvis vi er gode og litt fram i tid nå, så kan vi få frem 

mange virksomheter… mer aktivitet. Jeg tenkte at vi må få til et prosjekt som tar tak i 

kommersialiseringen og dens potensiale. Så jeg fiKKfinansiert et prosjekt med Buskerud 
fylkeskommune og lagde en rigg lokalt i Kongsberg for det. Også… kommer noen av de andre 

partnere i prosjektet og sier: “Dette liker vi ikke. Det er litt på tvers med det vi egentlig… har 

avtalt”, for jeg hadde ikke forankret det godt nok da inn i… systemet. Jeg tenkte at det har ikke 

noe å gjøre… det er noe vi skulle gjøre i Kongsberg for å finne ut av ting ikke sant. Så der bomma 

jeg på det og fiKKegentlig en… en “på tryne” av det da, men som ble gjort veldig fra fordi det 

ble styrt inn i styringsgruppen til By&Lab. De tok eierskap til det og det ble en veldig god prosess 

på det… men jeg forsto ikke helt landskapet… men hvor det ble korrigert inn… jeg fiKKen liten 

smeKKpå det og måtte finne meg i det, uten å bli sur da. Det er liksom greia ikke sant. De andre 

ble heller ikke sure, men de brukte ganske mye prosess på å… finne… veien videre da og det ble 

veldig bra fordi det ble tatt tak i og vi… ønsket å få det til. Så selv om vi fiKKet lite problem, så 
løste vi det. Men der hadde ikke jeg forankret det inn på forhånd og da ble det en… en konflikt 

da i forhold til det vi hadde egentlig… noen mente vi skulle jobbe for da. Så det var en lærepenge. 

Så det er eksempelvis. Hadde vi ikke vært så samkjørte og hatt den tilliten vi hadde, så hadde nok 

det kunne blitt skilsmisse.  

 

16:11 Så hvordan kommuniserer dere innad da for… sørge for at dere er på samme bølgelengde? 

- 16:17 Det går jo på at du må ta initiativ… på hver sin måte. Det skjer på hver sin måte det. Vi har 

gründer AA. Han er jo… mye mer offensiv enn oss. Han er sånn propell, som gründere skal være. 

Jobber døgnet rundt. Det gjør ikke vi andre.  Så han springer alltid langt foran oss, så vi må bare 
følge etter også prøve å… å justere der vi mener det er riktig og komme med innspill på det. Og 

AA er ydmyk nok til å forholde seg til det og bruker det som en ressurs og ikke et problem. Og 

SVK også er god på å korrigere det. Mener vi… er det noe vi ikke forstår eller er enig i, eller har 

lyst til å gjøre noe av, så må vi… vi må koordinere hverandre og si ifra. Ha en åpen dialog da. Det 

går jo på det. Innledningsvis så.. det var enkelt på en måte var tre personer og lett å etablere tillit 

da. Skal vi bli mange flere, så er det mer krevende. Det ser vi jo, men… du må ha det der genet at 
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du… aksepterer at du må dele og aksepterer at noen må mene noe om det du trodde var bra. Så 

når jeg har lyst til å gjøre noe, så må jeg snakke med det andre: “Er det ok det jeg gjør? Hva tenker 

dere? Er det sånn vi…?”-kommentarer og… så får du alltid kommentarer også kjøre på! Men hvis 

du ikke tar den forankringen, som jeg gjorde på det ene prosjektet, så får du… en diskusjon som 

kan bli heftig da! Så det… det er spennende å… Det må vedlikeholdes. Rett og slett. 

 
18:14 Men hvilke utfordringer ser du da… fordi… slik jeg tolker det da så er det da kjerneteamet 

her, dere har lært hverandre å kjenne og som du sier bygger mye på tillit, men hvordan tenker du 

da er utfordrende nå som dere skal prøve å få inn flere aktører? Hva… er på en måte største 

hindringen som du ser da? 

- 18:33 For å nyansere hvordan jeg ser det da… for Brakar i starten var veldig forretningsmessig 

på avstand.  Det fryktet å bli involvert. De var redd for og styrt av eieren Buskerud 

fylkeskommune som vi hadde veldig kontakt med som kommune, for det er politisk styrt ikke 

sant, så selskapet får jo… bestilling fra eieren, så de var redd for å bli overstyrt av eieren. Så det 

var skeptiske til oss i utgangspunktet, når vi startet… Så jobben vår ble jo da å gjøre de til å se at 

dette var et fornuftig samarbeidsmodell og fornuftig arena å være til stede på… for selskapets 
ambisjoner. Og det er jo en da en salgsprosess da på en måte… og nå har jo de blitt en av selgerne 

av samarbeidet…. Så vi alle må justere seg litt inn ikke sant, men vi må tørre å stå i at vi ikke blir 

forstått. At vi kanskje ikke har forstått hva de har behov for…. også må vi snu og tenke: “Hva har 

de behov for? Hvordan kan vi være med å løse de behovene?”. Også… må vi sette oss sammen 

og utfordre litt da. Og det har blitt bra det. Så blir det jo ikke… kjerneteamet blir en ting, men det 

blir jo ikke helt sånn… samme som en vennskapelig relasjon da. Det kan du ikke ha til alle, men 

det… men det blir et fellesskap hvor man kan si ifra om ting sånn… når Brakar har kjørt… et 

opplegg, hvor vi synes de skulle tatt med alle aktørene som egentlig de høster på da, så forstår de 

det også blir de med å justerer på det. Så det… det er et eksempel på at det går an da, men det blir 
ikke samme “connection” som med kjerneteamet, men… de kommer inn i folden også må det 

passes på.. Og vi må tåle å bli utfordret… på det da, for de har jo sine behov. Sine leveranser som 

de skal gjøre. Så det er jo alltid utfordringen med å forstå… justere vår fokus, men ikke for mye 

sånn at du er innenfor rammene du skal være og prøve å få motivasjonen for de andre til å… å bli 

noe. Et annet eksempel er jo noe som heter Telemark Ring. Det er en veldig spennende mulighet. 

Det er en… testarena for… eller det er motorbane. For motorsport. En av interessentene, han 

ønsker seg elmotorsport. Han driver egentlig med Formel 1 som han kaller det. Den skal bygges 

mellom Kongsberg og Notodden. Det er et faktisk anlegg. Det med mulighet om å bli realisert. 

De har blitt utfordret på at de må… altså en motorbane i Norge, det er ikke unikt synes politikerne. 

Det er… det er ikke… det har vi liksom… men hvis det er viktig for næringslivet i den regionen 
å ha en testarena, sånn fullskala motorbane med høy hastighet med lukket område… det er 

vanvittig kurvatur på den. Veldig bratte bakker. Heftige kurver… så det kunne vært en fin 

testarena for industri da… i framtidig teste transportsystemer og teknologi. Så de… er nå blitt 

motivert til å markedsføre seg som en del av Testarena Kongsberg By&Lab, så de skjønner at det 

er en måte for de til å nå fram på. For da kan de… den næringsbiten i det anlegget kan da… kobles 

inn i systemet her og bli et verktøy for å videreutvikle… den delen av regionen. Så det har vært 

en jobb å få til det. For vi ønsker den testarenaen og de ønsker den, men har ikke skjønt at de må 

dele… de er opptatt av seg selv, men nå kan se selge seg via Testarena Kongsberg By&Lab da, 

som er et prosjekt og verktøykasse der. Så det er også spennende da… at det er på gang. En ny 
tenkning der. Det har jo også vært en reise og innsalgsprosjekt, så da er det vin-vin for de og vin-

vin for oss. Så de kan komme inn i en større enhet hvor de riktige partnere er fra før også kan de 

selge med troverdighet at de også kan bli næringsutviklingsverktøy… ikke bare motorsport. Også 

kan vi si at vi har noe som verden ikke har… en sånn testarena med norske forhold og norsk 

industri. Så… det er spennende. Det var et annet eksempel, men det er en jobb å få det til… så.  
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24:03 Men hvordan kommuniserer dere da med disse aktørene dere prøver å få med på den “gode 

siden”, om jeg kan si det slik?  

- 24:11 Det er jo… vi må jo komme i kontakt med de da eller at de kommer i kontakt med oss.  

 

24:17 Hvordan skjer det… vanligvis? 

- 24:18 Nei, det er nettverk. Det er jo ikke så store forhold egentlig. Og man snapper opp ting. Det 
er mange arenaer å møtes på da. Fordi vi er mange ulike partnere og vi er på mange ulike steder, 

så… får du tak i ting da. Også er det jo… sånn at når vi jobber med utvikling, så må du prøve å 

tenke: “Hvem burde du snakke med? Hvem kan ha interesse av å gjøre ting?”... også får du greie 

på noe da vet du. Så det å ha de rette partnere med, som kan forstå det å være døråpner da. ITS 

Norge er en sånn organisasjon for eksempel. Det er en bransjeorganisasjon for intelligente 

transportsystemer. Det er norsk… struktur, som er i en en global struktur. Det er ITS 

organisasjoner i mange land… så de har jo oversikt over mye… for eksempel. Statens Vegvesen 

vet veldig mye hva som skjer... I kollektivbransjen vet de veldig mye som skjer. Det kjenner jo 

de store kollektivselskapene i Norge. Ja… SINTEF vet mye hva som skjer. De jobber vi sammen 

med, så det er mange steder å finne informasjon da.  
 

25:57 Hva vil du si din rolle er da primært i… By&lab? 

- 26:07 Ja… Min rolle primært er jo å passe på Kongsberg-perspektivet… tenker jeg. For det kunne 

jo ha vært hvor som helst. Det kan flyttes hvor som helst… i prinsippet da. Mennesker er flyttbare 

og sånn ikke sant… så det å være et vertskap og være til stede og… heise flagget, det er den 

viktigste rollen egentlig.  

 

26:41 Men ut ifra… det her er jo veldig nettverksbasert, hvordan spiller da By&Lab inn i dette 

nettverket? 

- 26:50 Det er en viktig del av nettverket også er det jo… en kunnskaps… delingsarena da. Altså 

nettverket er jo det fordi vi skal samarbeide og gjøre noe sammen. Så for de som har lyst til å 

bruke nettverket, må jo inn på baneandelen da, så det er jo en ressurs å selge. Det selger vi jo for 

alt det er verdt. Vi har de rette partnerne. Vi er raske på.. å få ting til å skje. Vi er gode på å sette 

opp et prosjektet eller en test for å… med de aktørene som skal til da. Så må du jo da svare på 

bærekraftsmålene og delingsmålene, så hvis du ikke treffer det her, så detter du ut, ja.  

 

27:45 Men har dere satte mål for prosjektet eller hvordan er det satt på en måte? 

- 27:52 Ja, det er en samarbeidsavtale som har… overordnet mål som går på bærekraftig utvikling 

og bærekraftig byutvikling, hvis man bruker de enkle ordene… med teknologi som et virkemiddel. 
Da kommer du inn på det med systems engineering igjen fordi da.. bærekraftig transport i by… 

Hva betyr det? Det betyr at du da lar bilen din stå og velger å bruke en felles transport og 

teknologien må da muliggjøre det, sammen med forretningsmodellen. Det betyr at de som tilbyr 

tjenesten må si at: “Dette gir en inntektsstrøm. Det må være en pris som gjør at du aksepterer og 

kan dette”. Så det er jo utfordringen nå å få til dette da. At de blir en pris og en kostnad, som.. og 

en distribusjon av tjenesten som gjør det interessant. Så det er jo… alltid vanskelig å vite hvor det 

ender. Det er det vanskelige nå for at… på myndighetssiden så har man lagd en struktur. 

Kollektivtransporten er organisert på sitt vis. Finansiert med en modell. Vegmyndigheten har en 

struktur og modell som de kjenner og bygd opp tunge posisjoner på det. Også… har du… la si 
publikum som har sin modell rundt privatbil. I stor grad. Også… har du den analoge byen da, som 

også er bygd opp av noen hundre år ikke sant… Også plutselig så har du teknologi, som er digital. 

Mer eller mindre automatisert… kan bli. Både logistikk, vareflyt og persontransport, også skal 

dette fungere sammen i en… på en helt annen måte... også hvordan få til innovasjon? Og da vil 

det være sterke motkrefter da… fordi du “disrupter” på en måte systemene… egentlig. Det må til 

det… for at vi skal kunne få til den transport som.. hvordan skal du regulere den når den er 
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automatisert? Hvem skal eie transporten? Hvordan finansierer du den? Egentlig burde vi nullstille 

alle sånne… løsninger og begynne på nytt, men det… da får du så mye motkrefter at det går ikke. 

Så det er spennende nå da… eller så får du. Tesla har jo gjort det i bilindustrien da. De er jo ikke 

bilfolk i utgangspunkter. De har bare bestemt seg for at de skal lage elbiler.. også gjør de det fordi 

de har kapital til å gjøre det og. Også må bilbransjen komme etter. Så det er spennende… også 

skal vi selge teknologi, så må vi treffe sånn at den teknologien som lages i Norge da, den virker 
sånn at du får en løsning. Det er ikke noe… vits å lage en teknologi som ikke virker, uansett 

hvilken retning, for da er det ikke bruk for den. Får du en teknologi som gjør at du får til dette her, 

som gjør at transportbransjen vil ta den i bruk og kundene vil kjøpe den tjenesten, da kan du selge 

mye teknologi.   

 

31:39 Og bygger litt på det da. Hvordan blir innbyggerne involvert i By&Lab? 

- 31:46 De har jo vært… nå er de jo brukere av tjenesten. Brakar selger jo bussbilletter nå. Så har 

det jo vært testkjøring med folk som har vært… de har jo tatt og testet bussen og gitt 

tilbakemeldinger. Også har vi jo involvert… område… bydelen her da med beboere og sånn før 

vi begynte, for å få greie på hva de frykter eller hva de synes om dette her da. For de kan jo tenkte 
at når skal det kjøre en selvkjørende kjøretøy der de bor, så er det skummelt. Kanskje vi skulle ha 

gjort mer av det, men vi har jo hatt workshops på det… involvering på det. Så har det vært 

brukerundersøkelser om bord, da av Brakar og det EU-prosjektet. Så vi har jo fått 

tilbakemeldinger der. Så har det vært mye på sosiale medier da (!). Også er det jo sånn at det er 

ofte de som liker å gi ganske mye kritiKKda… Så… det har jo også vært en del av “gamet”. Og… 

det som er viktig er jo at det ikke blir en “showstopper”, for det er veldig lett å være kritisk: det 

går sakte, det stopper, det er feil… mange synes det er dumt, det koster mye penger… så det har 

det jo vært mye skriving om på sosiale medier og litt i media… også lokalt. Også er det krevende 

for folk å forstå… kompleks… sammenhengen. De ser den gule bussen som står. Går sakte. Er i 
veien når du kjører eller kanskje går til og med med fort når det er brøytekanter ikke sant… Det 

er det folk ser og skjønner. Så selv om vi sier at vi skal lage teknologi, så… er det jo det enkle 

budskapet som selger da… Og det må vi leve med og tørre og utfordres på da. Derfor er det viktig 

å ha den der… fellesskapet igjen da. Som kan… være forankring på at dette er en verdi allikevel. 

For det er jo motkrefter på enhver endring… og det er jo positivt å få kritikk… så vi må lære oss 

det. AA er spesielt god på det. Jeg kan bli litt frustrert og få litt irritasjon som man sier, men dette 

er… vi må bare svare positivt og synes det er fint å få kritikk, for da… kommer vi videre. Så det… 

er også en læring da. Men uten felleskap så blir du ikke god på det heller. Så det er jo… vi har jo 

ulike frustrasjonsperioder alle sammen og hvor fellesskapet kan løfte videre.  

 
35:00 men… hvem vil du si da er ansvarlig for å inkludere innbyggerne? 

- 35:02 Det spørs hva som skjer og hvem som tar hvilken rolle. Kommunen har jo vært… er jo på 

vegne av innbyggerne, så klart vi har et samfunnsansvar, lokalt. Så…. kan det jo… Vegvesenet 

har tatt mye ansvar og det skyldes nok mye SVK sin interesse for de fagområdene. Er veldig 

interessert i å koble på bredde da. Og da har hun tatt mye ansvar for det… så har kommunen vært 

med på… plansiden. Vi har kjørt… vært med på disse aktivitetene. Flere workshops... også. De 

kan jo ha medvirkningsprosesser på den måten. Så det er… vi deler litt på det også er det vel først 

og fremst de offentlige aktørene som tar det ansvaret også trekker vi inn næringsaktørene. Så både 

Brakar og de andre har vært med på de seansene som både Statens Vegvesen og kommunen har 
gjennomført. Så det blir de offentliges rolle egentlig… naturlig i et partnerskap. Så derfor så er…. 

det er jo en viktig bit og det sier jo industrien og, at det å…. industrien på Kongsberg sier at dere 

må holde fast på det å være et åpent byrom. Det er det kun kommunen som har legitimitet til 

egentlig. Det kan ikke en industri eller noen andre gjøre. Vi eier på en måte rommet i 

lokalsamfunnet på vegne av fellesskapet. Så må vi håndtere det riktig da, men… en industri kan 

ikke gjøre det.  
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36:55 Men hvordan har dere nådd ut til da innbyggerne, la si i de workshopene. Jeg vet ikke hvor 

mange workshoper dere har hatt sånn spesifikt da.. men kan du fortelle litt mer hvordan dere har 

gått frem der for å… 

- 37:07 Det er jo… egentlig så… noen har SVK organisert. Da inviterer du… du planlegger vel litt 

hvem du inviterer. Det har vært noen helt åpne seanser også inviterer du spesifikt… personer som 
representerer spesielle miljø da. Kanskje beboerorganisasjon, handikapforbund… sånne type 

organisasjoner inviterer du inn… sammen med de andre aktørene, så de kan være med og si sin 

mening på vegne av sine da. Det er jo den tradisjonelle måten å gjøre det på. Så det har vært begge 

deler. Noen åpne seanser og noen… kanskje flest sånne… inviterte egentlig. Vi har jo hatt… blant 

annet risikoanalyser, hvor… og der har det vært invitert inn brukergrupper da, for å kalle det det… 

for eksempel da. Det er litt forskjellige måter å gjøre det på.  

 

38:14 Ja. Og kan du si litt mer om det samarbeidet dere har mellom de ulike aktørene for å sikre 

involvering? Hvordan samarbeider dere om det? 

- 38:24 Det må jo drives av… fellesskapet, det vil si teamet. Vi må jo sørge for det… ta initiativ og 
invitere egentlig. Banke på døra eller kreve det da i noen sammenhenger… men det må jo 

organiserer, struktureres og planlegges. Det må det. Så det… det er absolutt. 

 

39:02 Men hva legger du egentlig i innbyggerinvolvering? 

- 39:05… Nei, det som er viktig da… det er når.. når du sitter som en fagperson eller har et mål, så 

kan du fort få forstyrrende elementer ikke sant. Så du må prøve da å ta involveringen på alvor, så 

kommer det en kommentar, så må du forholde deg til den. Det er ikke sikkert at du skal gjøre 

akkurat som blir sagt, men det å… forholde deg til den og gi en løsning på det. Og det er alltid 

utfordringen når du sitter i en redaktørrolle, som du egentlig gjør da… Så kan du jo la være å ta 
hensyn til hva som helst. Du er nødt til å være… forholde deg til innspillene da. Og får du ikke 

gjort noe med det, så må du forklare hva… hva det går ut på. Du kan ikke si at det… er bare for 

dumt liksom. For det kan jo komme banale ting. Vi blir jo pepret med det: “Hva med sjåføren?”... 

ikke sant. Tar du sjåføren ut, så blir det ikke arbeidsplasser. Det er et veldig godt spørsmål som 

det er vanskelig å ha et veldig godt svar på, for vi vet ikke helt hva det blir. Så kan vi lage noen 

sånn “tjas-svar” som sier at: “Hvis vi lykkes da, så blir det flere som reiser med fellesløsninger og 

så blir det flere som yter service til de tjenestene… men det blir ikke sjåfør”. Også er det et upresist 

svar, men det beste vi kan gi… også har vi valgt å involvere sjåførene som disse vertene i bussene. 

Det er pålagt å ha en ansvarlig vert om bord da. Ikke en pilot eller sjåfør, men en vert ombord som 

kan tre inn. Det gjør den jo ganske ofte.. og da har Vy Buss sine sjåfører som de vertene. Og da 
er sjåføren involvert i utviklingen og har blitt veldig motiverte med å komme med innspill. De 

ønsker at det skal bli bra da. Så det har vært et svar da, men det er jo et upresist svar, men vi må 

tåle å få det spørsmålet hver gang. Hver gang du er på en scene, så får du det spørsmålet… naturlig 

nok.  

 

41:24 Men hvordan bruker dere da innsikten fra sånne kommentarer videre i prosjektet?  

- 41:30 Nei, vi må jo da tenke hvordan kan vi… eksempelvis da få flere arbeidsplasser da. Og… 

jobbe for det. Og det er teknologi, men det er også det å gjøre de kollektive eller de felles 

løsningene gode da. Så vi blir jo upresise, for det er jo fremme i skyen ett eller annet sted. Det vi 
gjør da… vi kan jo sammenligne det med telekom. Når jeg vokste opp på rundt 1970, så var det 

en telefonsentral hvor de satt og plugget linjene ikke sant. Det var jo kjempestreik i tele-Norge 

når de ble lagt ned. Da var det oppstandelse, men nå jobber det jo titusenvis flere i telekom i Norge 

enn den gang… men de sitter ikke og kobler telefonsamtalene. Så det er jo.. ett svar, også er det 

dårlig svar for de som sier at: “Jo, men de var vel mer eller mindre ukvalifisert arbeidskraft da”. 

Det er det vanskelige spørsmålet: “ hva gjør vi med de?”.. for… når alt blir digitalisert da. Så 
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det… da tror vi da… noen av bussene må jo vaskes og vedlikeholdes og alt sånn… disse 

kjøretøyene og. Så det vil være behov for alle typer arbeidskraft, men vi vet ikke eksakt da. Det 

er jo noe vi tror… Så historien viser jo for så vidt det at du optimaliserer når det oppstår nye ting 

da, så forhåpentligvis så er det plass for flere… alle allikevel. 

 

43:11 Men har dere noen spesielle måter for å da ha disse diskusjonene eller verktøy for å komme 

frem til hva er det vi får mye tilbakemelding på.. hvordan kan vi løse dette. Har dere noen verktøy 

eller måter som dere diskuterer det eller kommer frem til det? 

- 43:42 Nei, vi har ikke noen spesielle verktøy for det.. det.. det blir jo diskusjon når det blir tema. 

Når du er til større sammenhenger så blir det alltid et tema, men… i det daglige så jobber vi nok 

ikke konkret med det, det gjør vi ikke. Det blir for abstrakt. Vi sitter på en måte ikke… nært nok 

til å kunne jobbe med det. Det vi jobber med nå er å få opp… nye aktiviteter. Nye idéer… egentlig. 

Også blir det Vy Buss eller Brakar som sitter og ser litt i hverdagen da. Disse bussen står i garasjen 

der borte. Bussgarasjen. Og Vy tar jo betalt for at de skal vaskes og vedlikeholdes… i det daglige 

ikke sant… som de gjør med andre busser. Så.. det er en kostnad som er med å ha disse i gang da. 

Som andre busser. Så vi… vi får ikke gjort så mye mer med det per nå. Så må jo… men det å 
mobilisere. Det er jo et kjempepotensial i digitalisering og kjempetrussel, fordi at du er en global 

der. Du kan jo handle fra hele verden på to sekunder der. Når du skal reise så shopper du reisen 

her eller hva det nå skal være… og det er jo en kjempemulighet og en kjempeutfordring. Så 

hvordan vi skal vinne det gamet da… det er det vi diskuterer. Og det betyr jo at… norske aktører, 

lokale aktører, må på banen og bli en del av den digitaliseringen. Så kommer de store og gjøre 

det. Når de kommer til Norge, så gjør de det stort og “gærent”. Uber er jo et eksempel, hvor det 

er… drosjenæringen i Norge da, de sover jo i timen. Helt utrolig spør du meg (!), men hvordan 

skal vi få det hit på banen da? De er invitert inn, men det vil ikke… er ikke… har ikke åpnet døren. 

Så det er litt rart. Busselskapene og kollektivselskapene har skjønt det. Eksempelvis. 
 

46:29 Hvordan mener du da at dere sammen jobber for å fremme innovasjon? Sånn som nå… du 

nevnte at du er på jakt etter nye ideer. Hvordan jobber dere for å komme frem til de? 

- 46:44 Det er jo fellesskapet… og idéskaping da. Så er det jo.. vi har ikke veldig struktur på det, 

men vi skal prøve å få mer struktur. Det er å jakte på… i det eierskapet du har og ressurspersoner: 

“Hva kan være potensielle aktiviteter? Hvem kan ha behov for å få gjort noe?” også prøver vi å 

koble oss opp på det. I morgen er det.. er det et seminar på Norefjell rundt bærekraftig transport. 

De har fått noen midler til det. Det er jo… du kan fort tenke deg at fjellet blir fy ikke sant. Kjører 

dieselbil til fjells! Også skal du til fjellet og bruke energi på hytta i tillegg… er det bærekraftig? 

Så da må fjellet gjøre noe med det.. og der kan vi tilby en arena med kompetanse og… lære om 
akkurat den utfordringen da. Kan man snu det til å bli: “Hvordan kan du få… bygget opp en 

bærekraftig reise?”... også kan vi være en del av det. Kanskje vi kan koble på teknologiutvikling 

i det? Samme med tjenesteutvikling. Og kunne det vært da enten en lokal aktør eller en norsk 

aktør som blir sentral i den tjenesteleveransen, sammen med norsk teknologiutvikling, så har vi 

et godt case. Så det er et eksempel. Så skal jeg på Lillehammer på torsdag og det er riktignok i en 

annen sammenheng. Det er sånn Lillehammerregionen og da har jeg tenkt å… utfordre de på litt 

av det samme. Kanskje de burde snakke med oss om å ha fått opp noen sånne caser for å lære 

om… muligheten. Altså hvilke muligheter har de til å… hva må de begynne å lære? Hvis du ikke 

er med nå, så gjør noen andre det.  
 

48:32 Men i forhold til sånn innbygger da? Mener du de da hemmer eller fremmer innovasjon? 

- 48:39 Jeg er veldig positiv til innbyggere. Jeg tror norske innbyggere generelt, så fort løsningene 

er brukbare, tas i bruk. Og erfaringen med… bussen i Kongsberg… jeg har opplevd veldig mye 

positivitet, selv om man skriver at det går sakte og mange har morsomt med det. Når du virkelig 

snakker med folk, så jo… når dette er oppe og går og er i funksjon, ta det i bruk. Så det er jeg ikke 
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skeptisk til, men det må bli en løsning som er forutsigbar og interessant. Da vil man ta den i bruk. 

Så det… jeg tror det norske folket er generelt veldig motivert for sånne ting. Så det er jeg ikke 

bekymret for, men vi må ha veldig fokus på risikostyring da. Det gjør at utviklingen kanskje går 

saktere enn vi ønsker, fordi det vi ønsker kan ikke ha noen kritiske feil. Skadde eller drepte er jo 

helt uaktuelt ikke sant. Vi må unngå det for enhver pris. Ikke en bulk engang… egentlig. Vi har 

ikke hatt det i Kongsberg… heldigvis, men det er fordi vi fokuserer veldig på det. For det vil være 
en sånn veldig “showstopper”.  

 

49:58 Men tror du det er litt… med Kongsbergfolka, altså litt sånn… vi har jo mye fokus på 

teknologi i Kongsberg. Tror du det kan være en av grunnene eller tror du Norges befolkning som 

sådan er motiverte for endringer og… ny teknologi da? 

- 50:10 Nå blir det spekulasjon da… Kongsbergfolk er nok helt sikkert motiverte, men så tror jeg 

det norske folk generelt er som Kongsbergfolk. Jeg tror det… egentlig. Vi er utrolig kjappe på å 

ta i bruk mobiltelefon. Vi er kjappe på e-mailer…, men du trenger kanskje et  incitament da… 

men det er den spennende biten også kan… hvordan kan du… også vi… når du tenker en offentlig 

aktør da, planmyndighet eller et eller annet, blir fort sånn idealist… også legger du… også vil du 
få rigid, så det å finne positive incitamenter, også nok reguleringer sammen med løsning. Så det 

er spennende… også jobber vi med det da: “Hvordan kan myndighetene blir gode, men ikke… 

bremse utviklingen?”. Og.. bompenger var jo ferd med å tippe feil ikke sant. 

Bompengerauksjonene. Og da får vi… og hva skjer med elbiler? Lever de i en sånn type sak? Vi 

trenger elbiler for å automatisere fordi det er lettere å styre. Så hvordan kan du få positive 

reguleringer, med passe pisk…, i en fornuftig retning som gjør at folk endrer adferd. Det er også 

en del av det “gamet” her. Teknologien i seg selv kan være funksjonell, men hvis du ikke har 

reguleringene med… og industrien etterspør jo politikk. Hvilken politiKKhar vi på området som 

gir forutsigbarhet? Investerer du i noe som tar litt tid, så må du ha en politiKKsom følger med, 
ellers så får du ikke markedet. Så det er jo også en utfordrende sak da… Vi jobber jo med 

kontrollsystemer på dette her. Kongsberg sin posisjon er… per nå ikke på kjøretøy-nivå. Det er 

kontrollsystemer som ligger på datadeling, datastyring, mellom kjøretøy på et overordnede nivå. 

La si at det er 1000-2000 kjøretøy i Kongsberg da, så skal alle de her dele data og få 

datainformasjon, og kunne få fra direktiver på hvordan hvordan de skal forholde seg når du er 

autonome. Det systemet der det  utvikles nå i Kongsberg. Og det… da kan du tenkte deg 

veiprising, eksempelvis. Du kan prise… det er jo diskusjon på veiprising og distriktet ikke sant. 

Det er så dyrt å komme til en by. Du kan jo si at bor du i Jondalen da, så kjører du gratis fordi der 

er det ikke kollektivtransport. Bor du på Gamlegrendsåsen så: “KK, så får du jaggu meg betale 

for å kjøre til byen, for du kan gå eller sykle… eller ta bussen”. Og da kan du få… et sånt 
regulatorsystem til å virke. Kan du stenge gater for gjennomkjøring for heller automatisert 

transport. Du kan gi fartsrestriksjoner. Du kan prioritere fremkommelighet for ulike kjøretøy… 

eksempelvis. Du kan få informasjon om hendelser eller forhold. Vi tenker jo det… informere… 

en idé vi jobber med er gangsykkelveier og gjøre de mer... attraktive. Kan fortelle om at det er 

strødd i dag. Du kan trygt gå og sykle på jobb. Sånne type ting. Du kan predikere veiforhold da… 

med å instrumentere og at kjøretøyene gir informasjon som du deler tilbake igjen… så det er 

spennende. Store systemer da. Spennende muligheter for å forbedre kvaliteten og forutsigbarheten 

og… muligheten til annen type løsning da… i framtiden. Så derfor er det veldig mange vinduer, 

men du må fokusere på noe. Og da… da ender det jo da... nå gjør vi jo en banal busstest ikke sant. 
Vi skal lære om hva dette betyr? Vi har kjørt noen helt idiotiske feilmaskiner. Vi hadde en fra 

SenCon første generasjon.. husker ikke hva den het… sånn feiemasking på kirketorget. Med åpen 

sånn… børste. Det sprutet jo veggimellom ikke sant, men det kjørte jo rundt og feiet automatisk 

på oppdrag. Vi skjønner jo alle at det er jo ikke sånn det blir… og det er litt som for å begynne på 

reisen. Og da får du også data i kontrollsystemet og du kan få en tjeneste som du kan selge 

teknologi på.  
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55:13 Jeg lurer litt på hva er framtidsutsiktene for By&Lab? 

- 55:16 ja… Det er… det er jo… kjempemuligheter. Så utfordringen er jo å… å bli større da. Så det 

er jo… vi har jo vært igjennom den etableringsfasen og er i litt den kritiske voksefasen. Litt sånn 

typisk sånn entreprenørskap-reise. Det er positive ting på gang, så jeg tror det er store muligheter. 

Det er viktig at kjerneaktørene beholder energien og ressurspersonene litt til… vi er nok avhengig 
av det.  

 

56:11 Hvordan angriper dere da de utfordringen?  

- 56:14 Altså… fra fram nye aktiviteter…. så tenk deg trappetrinnet da. I utviklingen, så man alltid 

finne de neste trappetrinn. Gjøre noe nytt. Nå fokuserer vi på å kjøre uten vert ombord. For å lære 

om det. Vi kjørte noen runder på kirketorget. Veldig enkelt for å vise at det er mulig. Så får vi 

ikke lov til å kjøre ellers, men da må vi utfordre det. Så blir det et trinn også… og grunnen til det 

er at Brakar sier at denne er lønnsomt for oss når vi kan kjøre hvor som helst… uten sjåfør ombord. 

Det er fremtidig transportmodell i Kongsberg. Og da må vi… og hva er neste trappetrinn for å 

komme dit? Og så må vi utfordre det… og hvordan skal vi jobbe videre med… vedlikehold på 
gater og veier… gangveier. Hva kan vi gjøre med det? Hvem har utstyr vi kan bruke? Hvem kan 

ha interesse for å finansiere og teste ting på det? Eksempelvis. Så det er å finne de små trinnene 

da. For det… Rolf Qvenild, har du hørt om han? 

 

57:40 Hvem da? 

- 57:41 Rolf Qvenild 

 

57:44 nei..  

- 57:45 Han er den viktigste personen i Kongsberg. Han var direktør i KV på 80-tallet. Direktør 
fram til KV-krisen. Han… har en utviklingslæring da, som sier at du må ta de små trinnene først 

for å ta de store. Hvis du tar de store trinnene først, så feiler du. Litt sånn.. det er hans 

industriutviklingsfilosofi basert på læring i Kongsbergindustrien. Og den er veldig viktig da for 

da må du tørre å ta de små, banale skrittene og ha fokus på den lange reisen. Så det er det vi jobber 

etter nå… å fortsatt ta de små skrittene i riktig retning, så ikke vi tar de store skrittene og feiler 

for mye. 

 

58:36 Men sånn.. la si drømmescenario da. Hvordan ville By&Lab ha sett opp? 

- 58:45 Drømmecenario hadde jo vært at vi fiKKen… statlig finansiering på ett eller annet vis… 

som en sånn… innen framtidig transport-Norge og ble en ressurs for det. På fordi det kunne vært 
kult for Kongsberg, men også fordi jeg tror… det som jeg ser da, sånn fra Kongsberg. Nå har jeg 

jobbet i Kongsberg i mange år, det er at den koblingen mellom offentlig aktører og industri. Den 

er nyttig for industrien og den er veldig nyttig for samfunnet. Du får en helt annen… møte. Vi er 

gode på forskjellige ting. Og… den koblingen er veldig spennende. Den er utrolig å kraftig når du 

får gjort det. Det er det som irriterer meg litt.. at vi er så redd for offentlig-private-samarbeid. Vi 

skal være så… forbaska ordentlig på det… i stedet for å fokusere på hva er det vi har lyst til å få 

til? Hvem kan vi gjøre det sammen med? også… prøver vi alt vi kan. Så blir det litt sånn… det er 

mitt og det er ditt og… pass på regelverket. Bruk regelverket riktig og få det til… Og det… det 

hadde vært gøy å fått det enda mer til på det…. fordi vi har ikke tid til å sitte på andre siden av 
bordet og… skue på hverandre. Det… blir ikke fart nok. Det er også de… næringslivet har en 

utfordring på det. Å akseptere innflytelsen fra samfunn på det de driver med, men… 

digitaliseringen og globalisering betyr jo at mesteparten av det bedriften gjør  ender i et 

samfunnsbehov i dag. Det er veldig fokus på klima, grønt skifte, bærekraft. Skal du liksom… få 

en posisjon i det markedet, så må du forstå det behovet. Om hvilken rolle du kan spille inn på en 

løsningen om det. Da kan du ikke bare ha Business-to-business-relasjon. Det ser… det er veldig 
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tydelig i Kongsberg og, at hvis du er innenfor parken bare, så mister du et perspektiv. Så det er en 

utfordring til ingeniørene… Så må de offentlige akseptere samhandlingen da. På andre siden. Så 

det… drømmescenario hadde vært å fått en stor arena på det, der de offentlige går inn og… 

virkelig satser.  

 

1:01:39 Basert litt på det da, du nevnte jo at for å få til løsninger som er på en måte brukbare av 

befolkningen, hvordan mer du at man skal komme frem til de? 

- 01:01:50 De jo de som er… beslutningstakerne til slutt. Enten om du selger en bil eller en transport 

eller en offentlig tjeneste eller en vare, så er det jo du som er kjøperen… til slutt. Så de… de er 

jo… nødt til å ha de med. Så må du kanskje innse at noen ganger så må du tørre å… bruke det 

riktig da, for det at.. ofte så er man jo tilbakestående. Så det å finne da… men der ute finnes jo det 

de som er innovatøren da, som tørr å gjøre noe helt nytt. Så… det er de du må bruke det for da… 

de store massene skal kjøpe det… men de som skal fornye ting, de må… de finnes jo også der 

ute. Sannsynligvis så er ikke de i businessen fra før. De gode idéene kommer kanskje andre steder 

ifra. Så det… er det... vært å ha fokus på da. Men det kan ikke være sånn at massene bestemmer 

til enhver tid, for man kjøper jo det trygge og det kjente.. eller velger det, også plutselig kommer 
det noe ingen hadde hørt om og som er veldig bra… sånn som elbiler.  

 

01:03:24 Men hvordan føler… jeg stilte noe lignende spørsmål i dag, men sånn som… By&Lab 

hvordan føler du at de kan være en viktig… for slik jeg har forstått det, så er det jo ulike 

laboratorium, du har det lukkende, du har det åpne. Så har du vel det resterende er vel… er det 

ikke tre da? 

- 01:03:42 Vi har den.. den… delingsarenaen da som vi kaller… er det ”office” vi kaller den.. ja.  

 

01:03:51 For mener dere på en måte formålet, hvis vi tenker på brukerinvolvering da, men disse 

labbene, hvordan kan de bidra til å få tak disse røstene da? 

- 01:04:04 Ja… spørsmålet er jo… det er jo… hva tenker du er… behovet ditt? Hva ønsker du… 

hva trenger du for å ha et bedre liv i Kongsberg? Hva er utfordringene dine? Hva må løses? Så du 

trenger ikke så spørre om løsningen, men hva må løses? Det tror jeg er en veldig viktig bit å 

fokusere på. Ikke bare… ikke spør om løsningen, men hva trenger du? Hva har du behov for? Hva 

ser du for deg må løses? Også kanskje spørre… spørre de unge mer enn det vi gjør i dag. Det er 

fort at det er… vi som er godt voksene og som er taleførende da. Talebærene i en sånn… la oss 

kalle det en beslutningssammenheng, men vi baserer oss på… kanskje litt for kjedelige ting, altså 

vi tørr ikke å være dristige nok da. Den der… og vi lurer... din generasjon synes jo vi er..: ”Hva 

driver dere med?”, mye rart ikke sant, men det er jo.. kanskje det som må til for å få de nye 
løsningene fram. Det er litt den utålmodigheten. Du tørr og er ikke bundet i… og analyserer for 

mye. Vi har en bakgrunn. Vi har historien. Vi analyserer risikoer: “Er dette mulig?”, og dere sier 

at: “Dette skal vi ha!”. Det… kanskje der må kanskje bli enda bedre.  

 

01:05:48 Men har du noen erfaring med lignende prosjekter før?  

- 01:05:45 Ikke på sånn.. på den størrelse og måte å gjøre det på.. med så mange karakterer. Det er 

gjort mye i kommunal regi rundt planlegging da, men etter min syn så er det… medvirkning som 

en øvelse, men ikke som en realitet. Man gjør det for å ha gjort det. Så hvis man liker innspillene 

så er de ok, men hvis man ikke liker de, så er de ikke ok… satt litt på spissen. Med mer aksept at 
publikum er jo… har jo rett og som du sier: “Hva er det de egentlig… hva er det egentlig de 

mener? Hva er det egentlig de fremmer? Og hvordan løser vi det i dag?”... så det…. det er en sånn. 

Det også er en fornying av beslutning av den offentlige rollen da. Det sitter for mye på på hver 

vår side av bordet. Vi må sitte sammen også betyr det at… vi skal ikke være dum-snille på det, 

for vi har jo lover og regler som sier og arter ting. Mye vi har erfaring... Vi har bakgrunn i med 

dyktige fagfolk, men vi må jobbe sammen for å få til noe bra da. Vi kan ikke tro at du er en 
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kjeltring i utgangspunktet ikke sant… satt på spissen da, men… der er det et stykke vei og gå. 

Komme ut av skapet og… gjøre ting sammen, også må vi si at: “Her går grensa. Dette er ikke lov. 

Dette må du gjøre om igjen. Dette kan vi ikke være med på, men vi kan gjøre sånn… så er vi 

innafor”. Den type… forhandling bør vi bli mye mer aktiv på. Går det mye kjappere fram og vi 

får en mye bedre løsning… tror jeg og. Generelt på alle type kjennelser. Også hvis du da får en 

kobling mot kunnskapsmarkedet, så kan få opp hva som faktisk er mulig. For det.. det ser man jo 
ikke. Vi forstår jo ikke teknologi fullt ut. Men når du snakker med teknologiutviklere så… husker 

jo den.. hva kan om si om man liker eller ikke liker raketter da. Det lager man jo på Kongsberg. 

Så traff jeg… det er vel ti år siden tenker jeg… Tore Kopperud, han var utviklingssjef for det nye 

missilet og… han var ikke opptatt av liksom hva de skulle gjøre for noe, men når han fortalte om 

hvordan det var bygget opp: motorstrukturen, bensinforsyning, styringssystemet… på det missilet 

da når det flyr.. og hvordan det faktisk funker… det var jo så hinsides ikke sant. “Hvordan kan 

dere finne på å lage noe sånt i Kongsberg?” spør jeg da. “Hvorfor ikke?” var svaret! Så den å få 

den der… møte sånt type kunnskapsmiljø mot et annet type kunnskapsmiljø, det er en skikkelig 

“eye-opener” for begge.  

 
01:09:35 Sånn av rent praktiske årsaken, hold på si. Den labben, By&Lab. Har dere et fysisk sted 

som dere holder til? Dere har jo det åpne laboratoriet. For meg ser jeg for en bygning, men er det 

en bygning?  

- 01:09:48 Ja, på en måte så har det vært en bygning. Den tømmerbygningen ved Innovasjonsloftet. 

Andre siden, rett ved nabobygget her, har på en måte vært det, fordi Applied Autonomi har vært 

lokalisert der og vi har definert det som et sånt sted. Men nå er det i restrukturering, så… så det 

er på en måte et ikke-definert sted, men det er mer… der hvor vi legger arrangementer. Eller… 

møtet. Det er sånn det kommer til å bli. Så det arrangeres et sted. Egentlig… så blir det jo. Vi har 

jo etablert en web-løsning. Vi har jo også en Facebook-side. Så er det opp og ned hvor aktive de 
er da, men det er også et sted hvor du kan finne informasjon og kanskje legge til kommentarer. På 

Facebook-siden har det jo blitt kommentarer på en del ting. Variabelt litt det da, men der kommer 

ofte disse… de tradisjonelle synserne kommer der. Men det blir arrangerte møtesteder. Det blir 

ikke et oppmøtested for å si det sånn.  

 

01:11:01 Hvor ofte er det da? Sånn circa... Vet du det? 

- 01:11:05 Det varierer hva vi skal gjøre. Det er aktivitetsbasert. Behovsbasert.  

 

01:11:07 Men er det noen veldig store endringer som dere gjør nå, ettersom dere skal ekspandere? 

Er det noe som fører til strukturelle endringer? 

- 01:11:25 Der er vi i en brytningstid da, hvor vi bli utfordret av hverandre.  

 

1:14:16 Er det et konsulentselskap? For det så nesten litt sånn ut.  

- Det er det som er et dilemma da, først internt i Kongsberg. Hvis de da realiserer verdien i 

oppstartsselskapet, så har de en betydelig gevinst… og noen av den gevinster kunne vi ha 

refinansiert i aktiviteter i Testarena Kongsberg for å få nye investeringsobjekter. Per nå så der de 

det ikke sånn og det må vi diskutere med de, for vi mener de burde tatt valget på. Her ligger en 

forretningsmodell klar. 

 
1:15:01 Og det er jo også interessant i forhold til rollefordelinger mellom private og offentlige 

aktører, for jeg antar jo at man har forskjellige formål med samarbeidet. Er det noe du merker 

ofte… ikke hindrer, men det er jo fordeler og ulemper i det samarbeidet det? 

- 1:15:27 Hvordan finansierer du de sin aktivitet? Skal vi skaffe finansiering til det de gjør eller kan 

de finansiere seg selv? Det er en diskusjonen vi må ta da. Og jeg mener at her ligger det da en 

mulighetsmodell hvor de kan finansiere seg selv ved å være aktiv på arenaen og få… så den 
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diskusjonen har vi ikke tatt. Den bør komme nå neste halvår.. og landes. Og det vil nok de 

offentlige aktørene og spørre litt om… tror jeg da. For nå har vi satt opp en struktur og et eierskap 

om forventing om bidrag fra eierne, og hva er de sitt bidrag.  

 

01:16:01 Men hvem er det som egentlig finansierer By&lab da? Du nevnte det jo litt innledningsvis, 

men hvordan er fordelinger der? 

- 01:16:22 Det er… selvfinansiering fra partnerne. I utgangspunktet.. Noen er jo mer aktive enn 

andre. Kommunen og Vegvesenet er veldig aktive. Kongsberg Innovasjon er aktive. ITS Norge 

er en liten organisasjon, så de gjør alt de kan.. men  det gjør mye annet og. De er tre ansatte… 

snaut. 3-4 ansatte. Men nasjonal struktur, men de gjør at alt de kan når vi ber om det og stiller opp 

og de lar seg bruke da som døråpner. Universitetet gjør… ting. De også er jo litt sånn 

finansieringsrett, men de jobber jo med å bli med på prosjekter. De har nok et mer potensiale enn 

det vi har klart å få ut hittil. Fylkeskommunen er… transportmyndighet og eier av kollektivselskap 

og medfinansiering av aktiviteter.  

 

01:20:01 Hva legger dere egentlig i toolbox? 

- 01:20:03 Det er kunnskapsinnhenting, forskning… erfaringslæring og tilgjengeliggjøring av 

teknologi. En av bitene her er jo…. vi er jo blitt veldig gode på å sette opp et prosjekt. Så hvis du 

har lyst til å gjøre noe… innen autonomi, så er vi veldig kjappe på å sette opp en god struktur med 

partnere for å kunne gjennomføre og levere etter forventing. Vi er en av de beste på det.  

 

(Ikke transkribert eksempel på postbox-prosjektet) 

 

01:23:14 Sånn generelt. Å ha en ”delingsmindset” da, slik som jeg ser det så er det veldig 

dagsaktuelt, men det er veldig utfordringer med det også, fordi man er ikke vant med å dele så 

mye… 

- 01:23:33 Vi er heldige på Kongsberg, for vi har en industri som er…  

 

(Ikke transkribert historien fra Kongsberg - handler om å jobbe på tvers med industrien)  

 

Tape 2 

 

00:00-02:25 (ikke transkribert - handler om oppstarten av Testarena Kongsberg) 

 

02:46 Hva mener dere motiverer dere til å samarbeide da? 

- 02:48 Det er jo… vi opplever jo at vi går sammen om problemstillingene. Vi deler kompetanse. 

Vi utfordrer hverandre på: “Hva er det vi må løse nå? Hva er problemene som oppstår? Hvordan 

håndterer vi de?”. Vi er sammen om å finne økonomi og ressurser til gjennomføring og vi.. er 

sammen om å… kan si… fremtidsbildet da. Det er også viktig også du.. hva er det langsiktige 

målet? Hvilke posisjoner... i fremtiden? Det er også en bit av det ikke sant. Sitter du på gjerdet og 

venter, så kommer det noen andre og tar framtiden din. Er du med og påvirker, så er du i posisjon. 

Og det er det vi også driver med da. Så Vy er jo veldig motivert fordi de skal jo selge reisene. 

Brakar skal bestille reisene og de skal bli en attraktiv og god bestiller. Så da sier de at: “Jo, vi har 

lyst til å lære om dette”. Så Brakar kjører jo nå verdens mest avanserte rute med autonom transport 
og det blir jo de invitert rundt i Europa til å fortelle om.   
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SINTEF 

 

- 00:01 Min rolle i Kongsberg Testarena…. sånn at man kan si at min tilknytning her er jo gjennom 

et forskningsrådsprosjekt, hvor Kongsberg deltar inn i prosjektet, sånn at ja, jeg står litt på siden 

av det… ja, så jeg er litt sånn usikker på hvor mye jeg har å bidra med inn til selve oppgaven din, 
men vi kan jo høre litte grann.  

 

00:33 Men jeg tenker at kan du fortelle litt om stillingen din? 

- 00:48 I SINTEF så jobber jeg som seniorforsker. Jobber med ulike prosjekter knyttet til mobilitet. 

Jobbet veldig mye med teknologiprosjekter og særlig det med evaluering av teknologi eller 

evaluering av det som vi kaller for intelligente transportsystemer, altså ITS.  

 

01:18 Men hvor lenge har SINTEF tatt en del av TKC&L? 

- 01:23 Ja, skal vi se. Vi startet opp et forskningsprosjekt i… ja, arbeidet startet egentlig opp høsten 

2016, men prosjektet kom formelt i 1. januar 2017 og det er et forskningsprosjekt som heter 
SmartFeeder og utgangspunktet for SmartFeeder-prosjektet var at… på det tidspunktet så… eller 

vi startet prosjektet samtidig med at første selvkjørende minibussen ble tatt inn til Norge. Også 

har jo SINTEF vært litt involvert i det her med… med selvkjørende kjøretøy fra før også så vi 

at… nå var det initiativ på gang. Man ønsket å sette i gang med pilotering flere plasser i landet, 

men for å sikre at vi på en måte samlet kunnskapen litt systematisk, så ønsket vi et felles 

forskningsprosjekt sånn at ikke dem ulike kommunene og stedene på en måte bygde kunnskap 

lokalt uten å ta lærdom av hverandre. Så det handlet litt om å… sikre at man på en måte dro 

fagfeltet et steg videre i stedet for at alle tråkket opp den samme løypa hver for seg. Og i 

forbindelse med det SmartFeeder-prosjekter, så begynte vi å resonnere og se på hvilke initiativ er 
det realistisk at blir gjennomført i løpet av prosjektperioden. Og da er det prosjekter knyttet til det 

med selvkjørende minibusser som har vært våres… våres fokusområdet, men ikke nødvendigvis 

teknologien som seg selv, men hvordan selvkjørende minibusser er med også styrke det kollektive 

transporttilbudet og det handler ikke sant om at jo mer man setter inn sånne matebusser eller sånne 

shuttlebusser som kan mate den øvrige kollektivtransporten med jernbanestrekninger og så videre, 

sånn at.. det selvkjørende minibussen kan brukes på «First/last mile», sånn at du får hele 

reisekjeden. Så det var utgangspunktet våres og det var da Kongsberg kom inn i lupen fordi at vi 

så at på Kongsberg så hadde de kommet ganske langt i planleggingen og vi så det som realistisk 

at man etter hvert fiKKopp en ordentlig pilot på Kongsberg. Det gjorde man jo og. Vi har fulgt 

denne Kongsberg-piloten gjennom prosjektperioden også har vi dem med oss som partnere i 
prosjektet, altså i SmartFeeder-prosjektet. Det eies av… det er et sånt forskningsrådsprosjekt, så 

det er et konsortium her hvor prosjekteier er Jernbanedirektoratet, som har et sånt samfunnsansvar 

i forhold til kollektiv transport også har vi med oss Vegvesenet som partner også har vi med oss 

ITS Norge, sånn interesseorganisasjon også har vi med oss en del private aktører som sitter midt 

oppe i dette med selvkjørende minibusser og der er Applied Autonomy en av dem aktørene. Og 

du kjenne kanskje til AA?.. og Applied Autonomy. AA var jo sentral i oppstarten av SmartFeeder-

prosjektet, men den gangen så var jo ikke Applied Autonomy etablert enda, så de kom med inn 

som en partner i prosjektet underveis da.  

 

05:00 Men hvordan henger deres forskningsprosjekt sammen med Testarena Kongsberg? 

- 05:09 Ja, da er det… det er hengt sammen på det viset at vi får tilgang til de erfaringene som man 

gjør på Kongsberg, samtidig som folk fra den prosjektgruppen på Kongsberg deltar i SmartFeeder-

prosjekter, sånn at det handler om utveksling av kunnskap her. Så fra våres side, så er Kongsberg-

piloten en av fem piloter som vi har samarbeidsavtaler med, så vi bygger kunnskapen i 

SmartFeeder basert på den erfaringene som gjøres i de ulike pilotene også er vi inn og… ja, gjør 
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studier, lager modeller, undersøkelser som vi gjør i… litt da i de fem pilotene. Og da er Kongsberg 

en av fem piloter. Men så er det flere i Kongsberg-miljøet da som er… har fulgt SmartFeeder-

prosjektet gjennom hele perioden. Blant annet KK, SVK er jo med gjennom Vegvesenet og AA 

da.  

 

06:16 Okei, for det er jo mange av de som er med i TKC&L By&Lab, men da bidrar de også med 

altså informasjon til dere da om jeg forstår det riktig. Men hva er det dere bidrar til med inn til 

TKC&L By&Lab da? 

- 06:30 Ja, det er jo den felles kunnskapen ikke sant, som vi bygger opp basert på alle… alle de fem 

pilotene og da er det egentlig… ja, kanskje fem sånne hovedområder da som vi har jobbet med. 

Det ene er det som går på… på rammebetingelser og lovgrunnlag og den biten, for når vi startet 

opp Smartfeeder-prosjektet, så hadde man jo ikke på plass et lovverk som åpnet for bruk av 

selvkjørende kjøretøy på norske veier, men etter at… i 2018 så fiKKman jo den her testloven. Da 

kom det en ny lov som åpnet for testing og utprøving av selvkjørende kjøretøy på offentlig vei i 

Norge. I prosjektet så har vi blant annet jobbet med forberedelsene til dette lovgrunnlaget også 

har vi etterpå gått inn og evaluert og sett på hvordan fungerer den loven her for de ulike aktørene. 
For den som ønsker å kjøre piloter med selvkjørende busser, den må da…. de må gjennom en 

søknadsprosess hvor de søker til Vegdirektoratet om å få lov også gjøres det ganske grundige 

vurdering baser på… altså det er noen risikovurderinger og det er ulike ting som de svare opp da 

for å få godkjennelse på sin testing. Så det er på en måte ett av de områdene vi har jobbet med: 

“Hvordan må på en måte rammebetingelsene og lovgrunnlaget endres og tilrettelegges for at vi 

skal kunne til i bruk selvkjørende kjøretøy på en fornuftig måte her i Norge?”. Og de andre 

området som vi jobber med er dette her med samfunnseffekter: “Hvordan ta i bruk teknologien på 

en måte som kommer samfunnet til gode?”, ikke sant: “Hvem skal være med å sette premissene 

her?”.  En ting er å på en måte initiativet at det kommer fra teknologiaktørene, men du har jo en 
slags målkonflikt her hvor noen skal tjene penger, noen skal… ja, noen tjener penger for hver av 

en av oss brukerne. Så det handler om å optimere vår egen reise eller dekke vårt reisebehov også 

har du samfunnsinteresser her sant, med miljø, trafikksikkerhet og en del sånn overordet ting 

som… også bør være med å styre hvordan denne type løsninger implementeres. Så 

samfunnseffekter er på en måte av de tingene vi har fokusert på. Også har vi selvfølgelig sett på 

det med brukerperspektivet og hvordan skal man tilrettelegge for løsninger som kommer brukerne 

til gode og der har du jo… det her er jo ganske sterkt sammenfall med det det jobbes med lokalt 

og, og i By&Lab-biten med brukermedvirkning vil jeg tro uten at jeg har sånn inngående 

kjennskap til som skjer i de pilotene eller i dem prosjektene som du studerer da. Så da har vi en 

samfunnseffekt, vi har lovgrunnlag og rammebetingelser, også har vi brukerperspektivet… så har 
vi jobbet en del med er det her med…. forretningsmodeller og innovasjon, altså hvordan man vi 

som samfunn her i Norge legge til rette for at vi er med og støtter opp under næringslivet og bidrar 

til at norsk industri kan være med og lage løsninger og tjene penger på den teknologien som nå er 

i ferd med å utvikles da. Så det er også en sånn grunnpilar som vi jobber med… i tillegg til at vi 

jobber med… forskningsmetodiKKselvfølgelig: “Hvordan skal vi studere denne type… 

reisemidler?” og hensikten med SmartFeeder-prosjektet der er å komme opp med helt konkrete 

anbefalinger for politikkutfordring og for på en måte videre utvikling av selvkjørende teknologi 

og mobilitetsløsninger. Så.. vi har på en måte.. vi jobber litt sånn helhetlig. Vi er ikke… vi er så 

opptatt av teknologien i seg selv, men vi er opptatt av rammebetingelsene og hva som skal til for 
at vi skal implementere denne type løsninger på en fornuftig måte… og det er jo der vi på en måte 

også møter Kongsberg Testarena By&Lab, hvor vi på en måte… vi får tilgang til de lokale 

erfaringene på Kongsberg også setter vi det sammen med lokale erfaringer fra de andre pilotene 

rundt omkring i landet også basert på det så bygger vi jo opp noen sånne felles kunnskap og 

anbefalinger. Også er det jo her med iterativ prosess hvor vi… på en måte har møttes jevnlig og 

diskutert: “Hva er utfordringen nå? Hvor står vi i forhold til det med brukerperspektiv for 



  3 

 

eksempel? Hvor står vi i forhold til det med lovverket?”. Det er klart at når den ble innført i 2018, 

så var det jo mye diskusjon om: “Hvordan fungerer dette her og hvordan får man i gang prosessen? 

Hvordan opplever man at behandlingen i Vegdirektoratet er?” også er det et samspill der 

Vegdirektoratet og aktørene er med og gir innspill fra begge sidene også kan de jo være med å 

tilrettelegge og komme med anbefalinger for søknadsprosess og behandlinger. Så har vi jobbet en 

del med det her med… du kan si at… det som har vært et tydelig fokus på Kongsberg hele veien, 
er jo det med innovasjon og næringsutvikling og hvordan man ønsket å bygge salgbare løsninger 

som også er etterspurt internasjonalt. Så der har jo Kongsberg kanskje gått litt i bresjen i 

Smartfeeder-prosjektet på vegne av de andre pilotene. Jeg opplever at det er Kongsberg som har 

vært tydeligst i å på en måte flagge det som en målsetting og hvor man har jobbet med… Altså i 

SmartFeeder-prosjektet så har vi blant annet gått ut og kartlagt hvordan ser verdinetteverket ut for 

den her type tjenester og på en måte bygd opp en modell da som vi deler med de ulike aktørene 

og hele tiden jobbe sammen med å utvikle egentlig de ulike fagområdene.  

 

12:44 Men du nevnte jo litt at dere måtes for å diskutere, men kan du fortelle litt mer om hvordan 

dere faktisk kommuniserer med hverandre og dele kunnskapen? Altså hvor ofte møtes dere, hva 

slags metoder bruker dere for å kommunisere og så videre? 

- 13:04 Ja, altså der har vi hatt… jevnlige prosjektsamlinger, altså workshops som vi har hatt fast 

to ganger i året også har vi i tillegg arrangert… altså dem prosjektsamlingene har gjerne  vært en 

sånn todagers-distanse hvor vi en dag møtes den som deltar i prosjektgruppen, hvor vi går 

gjennom litt sånn prosjektadministrasjon, hvor lang har vi kommet innenfor de ulike 

arbeidspakkene eller fagpilarene som vi studerer og jobbet litt sånn prosjektspesifikt også har vi 

som regel hatt en sånn dag som har vært litt sånn mer åpen hvor vi også har invitert inn andre 

aktører innenfor fagfeltet og hvor vi har satt opp noen tema som vi har diskutert.. og det kunne ha 

vært brukerperspektiv en gang, det kunne ha vært forretningsmodeller en gang og litt sånn temavis 
da og hvor vi på en måte har presentert hva er status i de ulike pilotene. Når de ulike pilotene har 

presentert hvor langt de har kommet… i en tidlig fase var jo det gjerne knyttet til planer og nå 

skal vi få opp en pilot og en prosjektgruppe… vi holder på å etablere en prosjektgruppe og så 

langt har vi kommet, også har du en fase hvor de har hatt en søknad som har vært levert, hvor de 

har vært opptatt av den søknadsbehandlingen også har man jo kommet i gang med selve 

piloteringen og da delt erfaringer: “Hvordan fungerer teknologien? Hvordan fungerer… drift og 

vedlikehold? Hvilke brukerundersøkelser har man gjort?”. Så der har… du kan si at… det har jo 

vært et sånn slags samarbeid hele tiden. Innad i pilotene så har man gjort ganske grundige 

brukerundersøkelser lokalt i piloten, mens i andre piloter så vi i SmartFeeder-prosjektet vært med 

og bidratt og gjennomført brukerundersøkelser ut i pilotene da som de har fått tilgang til. Og 
hvordan vi kommuniserer… det har stort vært her i workshopene, i tillegg til at vi har hatt 

arbeidsmøter og selvfølgelig hatt et konsortium hvor vi har delt informasjon på e-post underveis. 

I tillegg så har vi i prosjektet gjennomført… hatt fokus på en del formidlingsaktivitet så har blant 

annet hatt en del sånn… aktiviteter knytter til noen sentrale konferanser hvor vi har arrangert egne 

sesjoner, hvor vi har både invitert inn internasjonale aktører som har drevet med pilotering av 

selvkjørende minibusser og… og hvor vi selv har vært med og delt våre erfaringer da. Det har 

også… i prosjektet hatt en studietur til Sion i Sveits i en tidlig fase fordi de var tidlig opp med det 

her med selvkjørende minibuss. Så det er det ene. Det andre er jo at vi har hatt en del 

forskningsundersøkelser. Vi har gjort noen sånn… i en nasjonal studie av det her med 
brukeraksept i befolkningen. Vi har hatt lokale brukerundersøkelser knyttet til pilotene. VI har 

hatt noen runder hvor vi har intervjuet dem ulike aktørene og fått opp det her rolle-aktørbilde i de 

ulike pilotene og hvor vi har på en måte hele tiden jobbet med å kartlegge hva som er “state-of-

the-art” og delt det innad i prosjektgruppen 

 

16:43 Men hva mener du formålet med Testarena Kongsberg er? 
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- 16:55 Det kan jeg ikke uttale meg om… det må du spørre dem om. Det er jo sånn at for vår del så 

har jo.. det arbeidet de har gjort, det har de delt med SmartFeeder-prosjektet og på en måte vært 

en aktør i prosjektet hvor vi har utvekslet erfaringer og kunnskap underveis, men akkurat deres 

formål… jeg har noen tanker og meningen om det, men jeg har ikke rett til å… det blir bare 

synsing fra min side ikke sant. Men jeg kan si noe om bidraget til SmartFeeder-prosjektet og det 

vi har fått helhetsinntrykket av er det med fokus på forretningsmodeller og industriell vekst, 
næringsutvikling… det har vært et viktig perspektiv som Kongsberg-miljøet har tatt med seg inn 

i prosjektet. Og da sier jeg Kongsberg-miljøet, for det er jo ikke Kongsberg Testarena By&Lab 

som er vår partner. Vår partner her er Applied Autonomy med AA, Kongsberg kommune med 

KK og SVK som representerer Vegvesenet inn, men dem har jo med seg Testarenaen inn i 

prosjektet, men det er noe med… ja. Det er ikke et en-til-en-forhold mellom Kongsberg Testarena 

By&Lab og SmartFeeder, men det er samme aktørene på en måte.  

 

18:31 Okei, så har dere bare kontakt med de, for slik jeg ser det så er jo de kjerneteamet i Testarena 

Kongsberg By&Lab så de er jo hovedformidlerne, men har dere også kontakt med de andre 

aktørene som tar en del av samarbeidet? 

- 19:00 Nei, de er jo hovedformidlerne, men som jeg sa så har vi jo hatt noen workshops som har 

vært åpen hvor Brakar og andre aktører har invitert og ulike mobilitetsselskaper egentlig har vært 

invitert inn… avhengig av hva som har vært tema og behov, men.. hva er det jeg skal si… for alle 

praktiske formål, så… så opplever jeg jo at Testarenaen er et samarbeidspilot inn i prosjektet, men 

vår avtale, samarbeidsavtale, altså vår kontaktperson når det gjelder Kongsberg-piloten er KK. 

Også har vi med AA og SVK som partnere i prosjektet. Du kan si at prosjektgruppen vår består 

av en rekke partnere. Det er SINTEF som er forskningspartner og prosjektleder, det er 

Jernbanedirektoratet, det er Statens Vegvesen, det er ITS Norge også er det Applied Autonomy 

også er det Forus PRT, som er sentrale i Stavanger-piloten også er det… Acando, som var veldig 
sentrale i en tidlig fase når vi startet med selvkjøring her i Norge. Og det er prosjektpartnerne som 

har vært kjernegruppen våres og i tillegg så har vi egne samarbeidsavtaler med hver pilot, fem 

norske piloter… og der er Kongsberg-piloten en av dem fem pilotene sammen med Stavanger-

piloten, Gjøvik-piloten, Ruter-piloten og Fornebu-piloten. Så du kan si at Kongsberg-miljøet 

deltar, både gjennom partnerne AA og SVK, men også gjennom den samarbeidsavtalen 

som vi har gjennom Kongsberg kommune. Også kan du si at Kongsberg kommune som tar med 

seg hele Testarenaen-miljøet inn, men akkurat sånn formelt sett så er det KK som er vår 

kontaktperson der da. Så vi har ikke noen egne møter med styringsgruppen i By&Lab for 

eksempel, men utvekslingen ivaretas da gjennom de aktørene som er nevnt.  

 
21:35 Du nevnte jo litt at dere jobber mye med det samfunnsmessige med disse pilotene, kan du 

fortelle litt mer om hvordan dere jobber for å sikre innbyggerinvolvering? 

- 21:58 Du kan si at det er ikke våres rolle å sikre innbyggerinvolvering. Vår rolle er egentlig å 

observere og på en måte systematisk kartlegge de erfaringene som gjøres ut i pilotene. Så vi har 

jo egentlig ikke noe med gjennomføringen av pilotene å gjøre, så det er jo pilotene sitt eget ansvar, 

men det er klart at det med innbyggerinvolvering eller brukerinvolvering er jo en sentral 

suksessfaktor kan du si, så sånn sett så kommer det på bordet i SmartFeeder-diskusjonen fordi vi 

kan møtes og diskutere hva er det som funker og hva er det som ikke fungerer også kan vi si noen 

ting om hvilke erfaringer man har gjort seg i dem ulike pilotene… på godt og vondt da. Og vi ser 
jo at det at man har hatt litt ulike grad av brukerinvolvering i de ulike pilotene og at det kanskje 

har slått ut litt forskjellig også. Og på Kongsberg så har man jo hatt mye aktivitet rundt det på 

forskjellige måter og det får du informasjon om gjennom SVK og By&Lab-arbeidet vil jeg tro. 

Men så kan du si at det er andre piloter som ikke har hatt like stort fokus… altså de aller, aller 

fleste pilotene har hatt stort fokus på den biten. Hvis du ønsker å på en måte gå inn og borre i… 

og se på hvordan det kan slå ut, så kan du jo snakke litt om hvilke erfaringen han gjorde seg i 
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Gjøvik. For det første så brøt kjøretøyet sammen i flere omganger, sånn at piloten var ute og kom 

ikke i gang. Ble stanset og måtte starte opp på nytt også fiKKman en del negativ medieomtale 

blant annet fordi at man må… fjernet noen parkeringsplasser i sentrum som… næringslivet i 

sentrum reagerte på. SÅ det er jo en sånn case som kanskje være interessant for deg å gå inn og 

så litte granne på. Men hvis jeg skal svare ut i fra SmartFeeder-perspektivet, så er vår jobb og på 

en måte… peke på viktigheten av brukerinvolvering i den grad vi opplever det som en 
suksessfaktor eller som en barriere i det å få til en god implementering av denne her type løsninger 

da. Du kan si at vi har jo ikke noen formell rolle i gjennomføringen av pilotene annet at vi er på 

en måte en diskusjonspartner i forhold til: “Hva vet vi per i dag? Hva er erfaringene? Hva 

fungerer?”... er med å på en måte ta vare på den gode praksisen da.  

 

25:19 Jeg vet ikke om du kan si så mye om det, men er det noen utfordringer som dere ser ofte 

gjenspeiler seg i de pilotene som omhandler å involvere brukerne? 

- 25:30 Nei, altså utfordringer… du kan si at… du er at det er et område hvor brukerinvolvering er 

fryktelig viktig og av to grunner. Det ene er at det er snaKKom ny teknologi som er ukjent ikke 

sant og kan oppleves litt skummelt. Så vi ser jo det at brukeraksepten økter når folk får erfaring 
med systemene selv.. altså når de står på utsiden og vurderer og ikke har prøvd eller sett eller 

kjennskap til det med selvkjøring, så oppleves det som skumlere enn det man erfarer når man 

faktisk er ute og prøver og får erfaring med systemene. Så sånn sett er jo det med 

brukerinvolvering fryktelig viktig. Også er det et annet perspektiv og det er knyttet til at hvis du 

løfter blikket og på en måte ser på lenger sikt at dette her skal jo ikke bare være en sånn… det er 

jo ikke et leketøy. Det skal jo ikke bare være noe som er artig å prøve og artig å teste ut, men det 

skal jo være et reelt transportmiddel og det å få folk til å endre transportvaner vet vi jo fra før av 

er veldig krevende og hvis du skal få det her til å være et attraktivt og reelt alternativ til personbiler, 

så er du helt avhengig av å lage løsninger som møter et faktisk transportbehov i befolkningen. Og 
i og på en måte kartlegge og få opp det transportbehovet og greie å identifisere de casene hvor 

dette her er et reelt transporttilbud, så er du jo avhengig av å ha et tett samarbeid med brukerne.  

 

27:24 Men litt sånn på overordnet plan da hvordan mener du at man kan komme frem til 

brukervennlige mobilitetsløsninger? 

- 27:32 Jeg tror jo en av de tingene som er viktig er jo å frigjøre seg litt fra.. skulle til å si den 

gammeldagse… altså den naturlige tankegangen er jo litt sånn at: “Okei, du har en bil også fjerner 

du føreren også gjør du noen tilpasninger”, men en av utfordringene framover er jo kanskje det å 

greie å frigjøre seg fra… den her tankegangen hvor du bare videreutvikler… altså se for deg når 

man giKKover til hest og kjerre til å begynne å bruke bil. Det er jo ikke bare det at du fjerner 
hesten ikke sant, men du får noe helt annet. Og det er kanskje der vi står og nå med det med 

autonomi og selvkjøring at du har mulighet til å få inn en helt annen transportløsning sånn at det 

å greie å tenke nytt og greie å ta utgangspunkt i befolkningens faktisk behov og skreddersy 

løsninger som dekker det behovet i stedet for å på en måte bare videreutvikle en bil hvor du tar ut 

føreren, det er vanskelig… men det er også en nøkkel for at du greier å ta i bruk teknologien på 

en effektiv og gunstig måte. Også handler det jo om det som du var litt inne på når du nevnte at 

du følger disse MaaS-prosjektene, det med selvkjørende minibusser i hvert fall sånn som dem er 

i dag, dem dekker jo ikke alle transportbehovene, så de må inngå i en helhetsløsning, en slags 

MaaS-løsningen ikke sant hvor selvkjørende minibuss det er et godt alternativ i enkelte caser eller 
for enkelte formål, men det må sys sammen i en pakke hvor du bruker beinene når det er 

hensiktsmessig, hvor du har tilgang til… leie en slags privatbil når det er hensiktsmessig, så…  de 

må på en måte få opp et totaltilbud her som gjør at.. at hvis du vil frigjør deg fra privatbilen som 

på en måte er det ultimate målet for den her type mobilitetsprosjekter, så må du få opp et sånt 

helhetsbildet hvor det med selvkjørende buss bare er en del… en brikke i et større bilde da.  
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30:16 Men sånn som du nevnte jo det litt sånn innledningsvis egentlig, at dere jobber litt med...  ikke 

nødvendigvis problematikken da, men det lovgivningsrettende fokusområdet. Kan du si litt mer 

hvordan dere gjør fordi fra mitt ståsted så har ikke jeg tidligere vært så kjent så kjent med hvordan 

lovgivningen fungerer i Norge i forhold til transport og slike ting. Kan du fortelle på en måte hva 

som er hovedutfordringene der? 

- 30:47 Ja, altså hovedutfordringen er jo at i utgangspunktet så har vi en Vegtrafikklov som setter 
som betingelse at det skal være en ansvarlig fører bak rattet. Og det betyr jo at… da… altså det 

var det tradisjonelle lovverket. Det betyr jo at da greier vi jo ikke ta ut testen av et selvkjørende 

kjøretøy ikke sant fordi du får ikke fjernet føreren og det er jo der den store kostnaden ligger i 

kollektivtransporten i dag, sånn at hele poenget her er jo å få ut føreren da etterhvert. Men… så, 

men så har du jo altså… så skjønner man jo det at: “Okei. Det lovverket må tilpasses framtiden”, 

men så er det jo ikke bare... norske lover er jo heller ikke frikoblet fra resten av omverden. Man 

forholder seg til et EU-lovverk, man har den Wien-kommisjonen som på en måte også er med og 

sette betingelser for hvorvidt du skal ha en fører bak rattet eller ikke. Så dette her betyr at hvis 

man skal kunne ta i bruk og teste selvkjørende kjøretøy i Norge, så måtte man gjøre noe 

tilpasninger i lovverket og løsningen på det i Norge var å da… å få opp en ny testlov, altså det er 
en sånn liten… det er en lov som tillater utprøving. Det er ikke en lov som tillater permanent 

kjøring, men det er lov som gjør at innenfor et definert område med noen definerte kjøretøyer så 

kan du få drive et pilotprosjekt. Og… den loven… den norske loven åpner faktisk til at du skal 

kunne ta ut føreren og for eksempel styre bussene fra et kontrollrom eller på andre måter så lenge 

at det er noen som er ansvarlig for driften, men så setter de også veldig… strenge og viktige krav 

til når… altså hvorvidt den operatøren kan bli tatt ut av bussen og det stilles krav til hastighet, 

kapasitet og så videre, så det er ikke sånn at per i dag så kan du sette bussen på veien også kan 

den operer og kjøre så fort som det er teknisk mulig. Altså man har fått en tillatelse til å teste for 

eksempel opp til 18 km/t, så.. status i dag er at du har den utprøvingsloven også jobbes det med 
på sikt å få på plass et permanent lovverk. Så det er status på lovsiden. Også hvis du spør hvordan 

vi har jobbet med det i prosjektet, så har jo de ulike aktørene hatt litt ulik rolle, men hvis du på en 

måte tar prosjektet sin rolle, så har vi i en tidlig fase vært med og gitt innspill til høringsutkast og 

forberedelser til loven. Så har vi etter at loven kom, så har vi gjort en studie hvor vi har evaluert 

hvordan den nye testloven fungere. Det har vi gjort ved å intervjue pilotaktørene som har sendt 

søknader og fått godkjennelse til å drive pilotering. Også har vi intervjuet Vegdirektoratet og de 

som sitter og behandle søknadene som kommer. Så basert på det så har vi kommet opp med noen 

anbefalinger som kan være med å forenkle søknadsprosessen og kanskje også forenkle 

behandlingsløpet knyttet til den loven, så det er på en måte hvordan vi jobber i SmartFeeder-

prosjektet. Også har vi med Vegvesenet som… partner inn i SmartFeeder og  dem har jo 
selvfølgelig en helt sentral rolle i det. De har jo et egnet miljø som jobber med behandling av 

søknader og som jobber med regulatorrollen og det og utvikle lovverket. Også har du jo pilot-

aktørene som er partnere som Applied Autonomy som også er med å jobbe med utvikling av 

lovverket ved at de er søkere og vil selvfølgelig hele veien være med i møter og gi direkte 

tilbakemelding til Vegdirektoratet om hva er det vi ønsker å teste og hvor trenger vi at loven på 

en måte utvikler seg for å på en måte åpne opp mulighetene. Så er det jo… det er en balansegang 

ikke sant. Det er kjempeviktig at vi har et lovverk som er… at vi har så gode reguleringer at vi er 

helt sikker på at testingen foregår innenfor trygge rammer. Jeg tror det verste som kan skje for 

hele fagfeltet her er jo at du får noen stygge ulykker ikke sant, at det stilles spørsmål ved 
trafikksikkerhet og alle er veldig godt tjent med at det her er et godt regulert, men samtidig så… 

samtidig så trenger vi også et lovverk som ikke blir en barriere for utviklingen og de mulighetene 

som ligger der fordi at vi vet jo det at med automatisering og selvkjøring så forventes det at 

trafikksikkerheten blir bedre på sikt og vi tror jo at på en måte… den potensielle gevinsten av å 

være med og utvikle selvkjørende kjøretøy er så stor når det gjelder miljø, trafikksikkerhet og så 
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videre, sånn at… vi er jo avhengig av at vi som samfunn legger til rette for denne her type 

løsninger. 
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Statens Vegvesen Kongsberg (SVK) 

 

00:00-09:43 Innføring i kontrakt (ikke transkribert) 

- 09:44 Jeg så du hadde sendt meg en e-post i forhold til innbyggermedvirkning og vi gjorde det i 

starten i forhold til… bussen. Før den begynte å kjøre…. også etter det så har ikke vi gjort så mye 
sånn der… tradisjonelle workshops-ting og sånt… Da har det vært mer sånn spørreundersøkelser, 

altså… brukerundersøkelser i forhold til Buss. Brakar har litt, så der er Brakar en fin aktør å… å 

involvere… eller å snakke litt med. Også har det egentlig vært mye sånn der... Brukermedvirkning 

har vært i By&Lab nå, har handlet mye om på en måte den samarbeidskonstellasjonen, at liksom 

samarbeidet på tvers av aktører40.  

 

10:31 Ja, vi kan jo begynne rett på spørsmålene da, for da har jeg en del spørsmål om det. Så… det 

jeg tenker at vi bare begynner med er om du kan fortelle litt om din stilling?  

- 11:14 Min per i dag er sånn… seniorrådgiver med noe sånn spesialiserings...trinn på. Sånn har 

man det i Vegvesenet. Man har på en måte et lederløp også har man et fagløp som man kan kjøre. 
Og… fagbakgrunnen min er innenfor kulturfagene, sånn innenfor etnologi. Og i dag så jobber 

jeg… har jobbet veldig mye med å utarbeide en sånn samarbeidskonsultasjon som vi kaller for 

By&Lab, som er et samarbeid på tvers av flere aktører, blant annet ITS Norge, Viken 

fylkeskommunen, Kongsberg kommune, Kongsberg Innovasjon og Vegvesenet selvfølgelig. I 

tillegg så har jeg en halv stilling... Halvparten av stillingen min nesten, er innenfor ITS-

programmet i Vegdirektoratet. Innenfor et fokusområde som de har kalt for Forberedelse til 

automatiserte transporter. Og da jobber jeg blant annet med STOR-prosjektet og By&Lab leverer 

inn piloter inn der, også har vi noen piloter på Patterød, der man jobber med det å… se hva som 

kreves av både digital og fysisk infrastruktur i forhold til forberedelse på automatiserte transporter. 
Og hvilken retning man ønsker å styre det for å nå overordnede mål. Også jobber jeg litt igjen 

sånn… Har noen antenner ut på sidene, så jeg har vært en del involvert i… Bynett Sør, som er et 

nettverk her på Sørlandet også har jeg jobbet i et prosjekt som heter «Smarte byer - smart 

mobilitet». Så… jeg er med på litt sånn… forskjellige initiativer rundt omkring for å på en måte 

se hvordan vi kan koble… fag ofte. Fag og initiativer. Så jeg jobber veldig tverrfaglig.  

 

13:39 Men hva er på en måte… hva er din rolle i disse initiativene? 

- 13:46 Min rolle i By&Lab er… har vært både det å skape samarbeidskonseptet, men nå eies det 

jo. Det har vært signert en samarbeidsavtale på det, så du har en styringsgruppe. I det 

samarbeidskonseptet nå, så jobber jeg kanskje mest med å generere nye prosjekter og piloter som 
styrker den felles målsettingen som vi har satt på samarbeids… samarbeidet da. Så det er på en 

måte både å opprettholde samarbeidet og få det til å fungere, og på en måte genere nye prosjekter 

og piloter som kan… bidra til målsetning. I ITS-programmet så har jeg en sånn… en bare faglig 

koordinerende rolle med rapportering og gjennomføring og sånne ting. Og litt sånn jobbe inn mot 

regulator. De som jobber i forhold til regulator og lovgivning i Vegdirektoratet. Også er det vel 

egentlig på en måte… Det jeg har jobbet mye med i Vegvesenet har vært å... innovasjon. Nye 

teknologier og innovasjon. 

 

 
40 User participation has in By& Lab now been a lot about the collaborative constellation, that collaboration across 

actors 
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14:57 Ja, men ettersom sånn i særlig i forhold til By&Lab da. Er det du som ofte trekker nye aktører 

inn? Altså er du en slags person som kjenner mange og... altså er du en mellomperson på en måte? 

Eller hvordan vil du definere din rolle i forhold til nettverket? 

- 15:17 Sammen med de andre i arbeidsgruppen. De som… Da har vi blant annet KK, som er 

næringssjefen i Kongsberg også har vi AA som er selvstendig næringsdrivende. Og da… bare. Da 

bygger vi alle på hver våre nettverk også etterhvert så får vi jo mer og mer av de samme folkene 
i sirkulasjon, som man blir kjent med på tvers da.  Men det å på en måte jobbe sammen for å bruke 

nettverkene sine og få til nye initiativer og nye prosjekter og gjøre kanskje de riktige koblingene. 

De koblingene på tvers av fag og… og forvaltningsnivå. Arbeidsområder og næring. Akademia. 

Og sånn som man… får til i et sånn samarbeid da. Det er noe vi bruker mye tid på. Og også det at 

på en måte komme fram til nye… jobber med nye idéer selv og så kunne bruke det nettverket for 

å på en måte få inn den kompetansen på idéer eller prosjekter som man tror kan være nyttig da. 

Så vi jobber mye med det.  

-  

16:32 Bygger litt på det. Hvordan vil du si at dere da jobber sammen for å fremme innovasjon? 

- 16:37 …. Man… innovasjon, da må man jobbe sammen... På en måte det er jo på en måte en av 
forutsetningene for innovasjon. Også tror jeg at det kanskje en av styrkene til By&Lab, er at man 

har… satt rammene for samarbeidet i fellesskapet på et tidlig tidspunkt på tvers av aktører. Så det 

har ikke vært sånn at Vegvesenet alene eller akademia alene har på en måte satt: “Hva er det som 

skal være målsetningen for dette samarbeidet? Hva skal vi oppnå? Hvilket prosjekter skal vi ha 

fokus på?”, men at det på en måte. De rammene for hvordan man skal samarbeide har vært satt… 

jobbet ut på tvers av de aktørene da. Og det gjør at man på en måte mister en del av de der “blind 

spots” som man ofte får når man bare kommer fra sitt eget ståsted41… og man har på en måte 

faglig paradigme hvor man har legitime forskningsspørsmål. For eksempel hvis man tar det fra et 

akademisk ståsted, sant… så vil man innenfor ett paradigme, ett fagområde, da vil det være noen 
spørsmål som vil være de riktige spørsmålene å stille, men hvis du da kobler folk fra næringslivet. 

Kobler folk fra forvaltnings... ulike forvaltningsnivåer, så vil du på en måte slå litt benene under 

hva som på en måte er de riktige spørsmålene å stille da. Og da vil du kanskje få belyst helt andre 

områder eller sett helt andre problemstillinger enn det du ville ha gjort hvis man på en måte hadde 

gått inn og definert rammene som en aktør. Også får du utfordringen med at man… kanskje ikke 

alltid snakker samme språket da. Og… at man må på en måte har den der ydmykheten og si at: 

“Her er det faktisk folk som kan veldig mye om sine egne fag da”.  

 

18:37 Er det noen andre utfordringer du har sett med å kombinere så mange ulike aktører inn i ett 

prosjekt? 

- 18:44 Ja... det å på en måte komme frem til den… en felles motivasjon og en felles plattform. 

Felles målsetting og felles sett av verdier. Noe man ønsker å jobbe for og kjempe for da på en 

måte. Hvilke plass har på en måte næringsutvikling i bærekraft?... Og på en måte bruke tid selv 

man ikke er opptatt av…  Hvis kanskje ikke næringsutvikling var det som lå deg nærmest, så må 

man likevel bruke tid på å finne plassen inn i den der felles plattformen for de samarbeidspartner 

man har. Det nytter ikke bare å si at liksom: “Ja, bærekraft det er bra for alle”. Man må faktisk 

aktivt gå inn og engasjere seg, involvere seg og finne liksom det rommet til de 

samarbeidspartnerne man har da. 

 
19:41 Men hvordan har dere jobbet med å løse det innad i prosjektet? 

 

41 Innovation, then you have to work together ... It is, in a way, one of the prerequi-sites for innovation. I also think that 

perhaps one of the strengths of By&Lab is that you have set the framework for collaboration across actors in the 

collaboration at an early stage. (....) This somehow does that you lose some of those "blind spots" that you often get when 

you just come from your standpoint 
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- 19:44 Snakke sammen... og snakke sammen og snakke sammen... og møtes og... hvis man er 

usikker da, så må man liksom ta tak i hvor er det liksom dialogen stopper. Være... Hvis man da 

opplever at man ikke liksom kjemper for de samme tingene eller jobber for de samme tingene, så 

må man ta den samtalen da. Også… forstå hverandre. Også er det... Altså forstå hverandre og 

finne den felles målsettingen. Det felles paraplyen. Gå tilbake til dit hele tiden.  

 
20:27 Hva vil du si den felles målsettingen er nå da? 

- 20:31 Det er bærekraftsmålene. Også er det bare igjen og igjen… å finne plassen sin godt, sant.. 

At hvordan får man den der balansen mellom… hvordan kan man bruke sosial bærekraft. Det å 

jobbe med bærekraft i forhold til klima på en sånn måte at det faktisk gir økonomisk gevinst sånn 

at de som jobber med næringsutvikling på en måte kan tjene penger på at noe utvikles og er 

positivt innenfor de andre områdene og sant. Og hva ligger det i økonomisk og altså… hva ligger 

det i gode forretningsmodeller i forhold til samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Altså det å tenke god 

næringsutvikling og samfunnsøkonomi sammen. Det er spennende temaer å kunne gå inn på. Også 

er det noe med at liksom hvis man skal være med å styre retningen på næringsutviklingen. Det 

gjør man jo best i sånne type felleskap sånn at man kan si at litt sånn: “Det finnes mange… mange 
områder å tjene penger på” og det er…. og hvert fall for min egen del da, sånn personlig, som 

ikke helt liksom samme engasjementet innenfor næringsutvikling hadde det når jeg startet da, 

kanskje... At det var mer på den sosiale og klimatiske siden fordi det var det jeg kunne mest om 

og mindre på… det med næringsutvikling, så… var det likevel interessant å jobbe med sånn der: 

“Hvordan kan jeg på en måte bidra til at den næringsutviklingen faktisk gagnet både det sosiale 

og det klimatiske?”. Også måtte jeg liksom stille meg selv noen personlige spørsmål og… litt som 

det: “Er det ok for meg å.. at noen… Er det OK at noen tjener penger på at flere får det bedre... på 

en måte? Kan jeg være med til en sånn utvikling?”.  

 
22:40 Men føler du det ansvaret ligger på egen refleksjon eller er det… kan du si at det er på en 

måte en helt avgjørende faktor som må til for å få et sånt samarbeid til fungere… at man klarer å 

se andre sines perspektiver på prosjektet eller hva mener du kan være en avgjørende faktor for å 

få til et vellykket samarbeidsprosjekt? 

- 23:02 Jeg tenker at det er kanskje ikke alle som skal drive med systemtenkningen og det er ikke 

alle som synes det er interessant eller som har motivasjon til å engasjere seg i det også er det 

mange som har det. Og det er mange som har det på tvers av fag på en måte. Men de som driver 

med systemtenkningen, de skal på en måte engasjere… De bør engasjere seg i andre sine fag eller 

hvis man gjør det da...  så får man et konkurransefortrinn tenker jeg. Da kan man være med og 

skape gode forretningsmodeller rundt den balansen mellom det økonomiske, det sosiale og 
klimatiske… Det tenker jeg. 

 

23:52 Men hvordan ser du på de andre aktørenes sine roller i prosjektet? 

- 24:01… vi har en felles rolle. Også kommer vi fra ulike ståsteder, men på en måte… By&Lab blir 

jo ikke noe hvis ikke man har en… et felles eierfølelse og en forståelse for en felles plattform. 

Selv om man går inn med ulike… altså Vegvesenet har sine nasjonale mål i NTB. Kommunen har 

jo sine.. kommunedelplaner.  Og… det samme med fylkeskommunen og universitetet og sånne 

ting. Man må kunne gå inn også tenkte at de har en fin plass under en felles paraply, som er på en 

måte bærekraftsmålene. Også har man ulike styrker inn der. Også er det egentlig litt sånn samlet 
man får til det man ønsker da. Jeg tenker at det… Det er sjeldent at folk klarer å være med og 

bidra bra nok til målene alene. Det er vanskeligere, men gøyere å gjøre det sammen.  

 

25:12 Men hvem vil du si er ansvarlig for å lede prosjektet fremover? 

- 25:15 Det er jo styringsgruppen da, som på en måte… Det er de som har mulighet for å eskalere 

det som allerede har begynt, med å frigjøre og sånne ting, men det er jo veldig sånn… Det er jo 
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veldig avhengig av de folkene som ønsker å gå inn og drive arbeidsgruppene videre og sånn… 

Det er jo på en måte grasrotbevegelse. Det er jo ikke noe som på en måte et mandat som er gitt… 

gitt oss fra institusjonene våres. Det er… tiltak som ble til fra noen personer og vi klarte å forankre 

det opp i organisasjonene.   

 

26:00 Men har dere noen spesifikke målsetninger for prosjektet eller By&Lab da? 

- 26:10 Ja, det er jo det å være på en måte en møtearena på tvers av fag. Det er liksom… at det 

finnes noe… altså. Jeg tror at i hvert fall at det finnes en del innafor overordnet planlegging som 

kunne med fordel hatt… hvis man hadde bedre kompetanse om sosiokulturelle forhold ved stedet, 

så vil man kunne bidratt positivt inn i overordnet planlegging med på en måte å spisse tiltak mye 

bedre. Også tror jeg at det finnes en del sånne kulturelle barrierer mellom fag som på en måte 

hindrer litt videre utvikling da, sånn type sånne begreper som at du har bærekraft versus smart, 

ofte sant. At du har teknologiutvikling også har du på en måte motbevegelsene som går veldig på 

det tilbake til naturen. Til det opprinnelige. Til det ekte, sant. Altså du får sånne… også er det 

egentlig. De i stort-hvitt er ikke så veldig interessante. Det er egentlig fusjonen mellom de to som 

er gøye i mitt hode. Når du begynner å se på hva folk på en måte definerer som “ekte”... og det 
“jordnære” og sånne ting i dag, så er det mye teknologi inni der som man ikke ser. Så at egentlig 

så er det kanskje… mye natur og kultur og teknologi som er blandet ganske godt sammen… også 

sier det kanskje mer om den tiden man lever i dag, enn hva som er som er ekte og ikke ekte.. 

eller… sånne ting da. Så jeg synes… jeg tror det hadde vært gøy. Det er gøy å skape arenaer som 

gir rom for sånne refleksjoner. De refleksjonene kommer ikke hvis man ikke har… altså får 

kompetanse på tvers av fag da. Også er det noe med teknologi er jo ikke et mål i seg selv. Og det 

er viktig at på en måte løfte frem i By&Lab, at det… teknologi er et verktøy i verktøykassen, 

sammen med mange andre verktøy som kan på en måte være med og… nå de målene vi har på en 

mer effektiv og økonomisk forsvarlig måte. Også er det risikoer og det ligger ikke noe verdi i 
teknologi. Verdien blir liksom gitt av de menneskene som utvikler den da og hva det brukes til.  

-  

28:22 Men hvordan kommuniserer dere innad i By&Lab? Altså mellom aktørene? 

- 28:31 Gjennom styringsgruppemøte nå. Og aktørene nå… Det vi på en måte har jobbet ganske 

mye med å få landet det er liksom gjennom 3 år, er jo egentlig det samarbeidskonseptet og den… 

altså det er en forståelse og aksept på at man jobber på tvers av fag på liksom å legge inn ressurser 

og innsats… Se verdien: “Hva generer det for hver part?”, altså hva kan hver part ta ut tilbake 

igjen da av verdi. Også har vi underveis der da engasjert kanskje… i prosjektene mer 

befolkningen. Da vi satte inn bussen i Kongsberg, så engasjerte man de som bodde langs ruten. 

Lagde en workshop for de som på en måte bor der. Så lagde vi også en ekspertworkshop. Og det 
var jo en ekspertworkshop som handlet like mye om at man modner de tankene blant 

fagpersonene, sant. At de som jobbet innenfor tradisjonelle fagområder i Vegvesenet og sånn som 

vi har... trafikksikkerhet. Du har overordnet planlegging. Også tok vi inn folk som jobbet med på 

en måte gatekunst og graffiti… sånn at det blandet kanskje veldig teoretisk fag med praktiske, 

fysiske fag, sant. Så, ja…. Sånn at folk kunne på en måte ha noen tanker rundt byutforming i 

felleskap da. Også kommer den bussen som et element av teknologi, men det er fortsatt 

byutvikling man jobber med. Hvordan skal det forme hvordan byen ser ut?  

 

30:21 Men hvordan ser du Statens Vegvesen rolle i å lede prosjektet fremover? 

- 30:28 Vegvesenet skal ikke lede det alene fremover. Vi skal lede det i ja, flat struktur. Vi går inn 

i felles eierskap. Med fylkeskommunen. Med USN. Med kommunen. Og det er kanskje det som 

er litt nytt med det da. At det er ikke en som har størst aksjer inn. Og vi har ikke noe… 

prosjektleder i arbeidsgruppen heller. Vi har flat struktur der og. Så… jo, vi har styregruppeleder, 

som er Kongsberg kommune nå… men det kan jo rullere. Altså det er ikke noe større prosentandel 

inn. På en måte… og at jeg tror at nå fungerer jeg som sekreter for arbeidsgruppen egentlig… som 
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kaller inn til møter og sånne ting. At det er en person som har det, men jeg er jo ikke noe… mer 

veto i saker enn det de andre har. Man må jobbe seg gjennom saker. Hvis ikke arbeidsgruppen 

klarer å bli enig, så må vi løfte det opp til styringsgruppen.  

 

31:32 Hvem er det som… altså hva består styringsgruppen av? Hvem er det som sitter der? 

- 31:40 Der er det USN, Universitetet i Sørøst-Norge. Det er Kongsberg kommune. Det er ITS-
Norge. Det er Viken fylkeskommune. Det er Statens Vegvesen. Det er Kongsberg Innovasjon som 

representerer næringslivet.  

 

32:00 Er det en fast aktør som stiller derfra? Er det sånn det fungerer? 

- 32:01 Ja… så det tror jeg blir lagt ut på… ja, det er jo… Det tror jeg du. Det tror jeg er litt sånn… 

der kan du se strukturen hvordan vi er bygget opp på nettsiden. Under det som står under 

“By&Lab” - about. Det skulle vært lagt inn i dag skjønner du. 

 

32:47 Ja, for dere har fått ny nettside? 

- 32:49 Jo. Skal vi se…. (forklarer hvor på nettsiden det ligger) Styringsdokumentet … Det er mye 
å hente her også..  så har vi fått gjort en forstudie på litt sånn… se By&Lab i et økosystem da.  

 

33:00-35:35 Forklaring av nettside. (Ikke transkribert) 

 

- 35:36 Jeg jobbet med Tine inni i selvkjørende, altså det ITS-programmet. For da leverer vi hele 

STOR. Så STOR er ikke så veldig ulikt som By&Lab, selv om de er et prosjekt da, så ønsker jo 

de å bli et sånn… bare noe som drives på en måte.  

 

35:48 I forhold til det du nevnte i stad at dere ikke har noe prosjektleder. Hvordan synes du det 

går? Hva er fordeler og ulemper med det? 

- 35:55 Ja, det synes jeg er bare fordeler. Det er… fordi vi er jo ikke et prosjekt på en måte. Vi er 

jo et samarbeid… også er vi jo... Egentlig så sier vi at vi er tre prosjektledere i arbeidsgruppen. 

Også er vi så forskjellige at hvis vi hadde hatt en sånn tradisjonell prosjektlederstilling, så…. er 

det lett for at andre føler seg litt overkjørt og at… man får litt sånn hierarki.. eller sånn… Det blir 

ikke så mye rom for å på en måte snakke seg gjennom alle tingene da. I den der prosessen av å 

måtte snakke seg fram til en felles enighet, så får man avslørt ganske mye sånn… skinnuenighet, 

hvis du husker det fra ex.phil og ex.fac . Sånn at man tror at man er uenige fordi at man kanskje 

ikke snakker samme språk, kommer ikke fra samme sted, bruker et annet fagspråk, har litt andre 

fokus. Også når man snakker det gjennom, så finner man kanskje ut at man er faktisk ganske 
enige, bare at man komme fra ulike vinklinger da. Også er det noe med at man blir tvunget til å 

forstå andre perspektiver enn sitt eget. Og da kan man jo bruke det. Og det gir jo en helt fantastisk 

kompetanse når du da går inn og skal snakke om det du jobber med inn i en fagsetting som er 

kanskje helt annen enn din egen, så har du fått den her treningen da. Og du kan bruke noen av de 

begrepene som kanskje de bruker selv som gjør at du på en måte møter en helt annen sånn... 

imøtekommenhet enn det man kanskje gjør hvis man kommer… det blir fort “oss og de andre” 

da. Man kan unngå en del av de situasjonene.  

 

37:57 Men du tenker ikke at det blir… at det en tungvint prosess i form at du må snakke om så mye 

og diskutere så mye for å komme frem til en felles forståelse da? Hva tenker du om det? 

- 28:21 Nei, jeg tenker det er en del av kunnskapsgenereringen, jeg. Det er jo da man på en måte 

lære noe som man ikke kunne fra før av. Som man ikke kan lese nødvendigvis i en bok, mens som 

er noe med både praktisk og teoretisk og kroppslig kunnskap. Også… tenker jeg at det tar faktisk 

ikke så veldig lang tid fordi at i den der prosessen om å diskutere seg gjennom ting som man 

kanskje gjør av og til. Ikke alltid. Det er jo ikke alt som er vanskelig, det meste er jo egentlig 
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veldig hyggelig og lystbetont og gøy og… man har god dialog, så utveksles det i ganske stor grad 

av tillit i de diskusjonene og de prosessene, og den tilliten gjør at du ikke har behov for samme 

kanskje… sånne rigide møtestruktur som du ofte har i sånne tradisjonelle prosjekter. Man har 

veldig tillit til at det folk leverer inn på siden og at det blir sånn mer sånne der dynamiske prosesser 

da... At det ikke må gjennomarbeides alltid i hele gruppen. At jeg har en tillit til at KKog AA også 

ivaretar de perspektivene som jeg har og som vi har blitt enige om i fellesskap når de tar med seg 
nye prosjekter inn i samarbeidet. Og andre veien. Og på en måte tenker på de sine interesseønsker 

i det samarbeidet. Og det gjør jo at mye kan løses med bare en fort telefon og ikke masse 

heldagsmøter… med referater og sånne ting. Så, ja. Mye løsere struktur.  

 

39:59 Så tenker jeg på innbyggerne og involvering. Du nevnte det jo litt i dag, men kan du fortelle 

mer hvordan de har blitt involvert i prosjektet? 

- 40:07 De blitt involvert i prosjektene i samarbeidet i ulik grad. Ikke i utviklingen av nødvendigvis 

samarbeidskonseptet for det er vanskelig å kommunisere ut. Det.. er mer sånn at det er forankring 

og kommunikasjon på tvers av de samarbeidspartnerne også kan de samarbeidspartnerne. De 

ønsker vi jo å på en måte utvikle enda mer. Vi ønsker at flere av samfunnsfagene og kulturfagene 
sånn… skulle gjerne hatt med DOGA og sånne ting inn i sånne type samarbeid som det her. Det 

tror jeg vi hadde hatt kjempeglede av. Men i piloten så er det jo et mål å engasjere ulike brukere. 

For noen ganger er det befolkningen. Noen ganger er det kanskje ansatte i kommunen. Og… noen 

ganger er det... andre samarbeidspartnere som vi har fagdager og konferanser og sånne ting med… 

Ja. Men, ja. Det er egentlig og… mye er jo sånn som med bussen, så har det jo vært mye 

kollektivselskapet Brakar, som må på en måte finne sin… sin form for å på en måte bruke det inn 

i sin virksomhet. Og de har jo veldig det kundeperspektivet. 

 

41:39 Så… hvem vil si på en måte er ansvarlig for å involvere innbyggerne? 

- 41:44 Det tenker jeg på en måte er alle prosjektene fordi at… det handler jo om involvering, men 

det handler jo like mye om at det gir jo bedre resultater. Altså sånn… det er vanskelig. Hvordan 

skal man vite at man har på en måte laget et godt nok produkt som på en måte fungerer for de som 

skal bruke det… hvis ikke man involverer de fra starten. Og det er jo litt sånn som nå, så skal vi… 

ønsker vi å sette i gang med et piloteringsprosjekt på… i Andebu i samarbeid med Signo, som er 

en sånn… undervisnings- og utdannelsesinstitusjon for døve og blinde. Og den kompetansen… 

den brukerkompetansen som de leverer inn i et sånt type prosjekt…. det har vi kjempeglede av i 

forhold til det å tenke universell utforming av videre utvikling av kollektivtransporten. Så det... 

på en måte brukermedvirkning blir jo en form for kompetanse da, som man må passe på å ta med 

inn. Å sikre en breddekompetanse inn i utviklingen sånn at både de som skal bruke den… at den 
fungerer godt for de som skal bruke det og de som skal ha det inne i det lokale samfunnet sitt og 

at det på en måte bygger opp under… og på den måten er med å bygge opp  de overordnede 

målene vi har for prosjektene. 

 

43:21 Bare sånn at jeg forstår det riktig i forhold til særlig den selvkjørte bussen her i Kongsberg, 

så er det mest Brakar som jobbet med å inkludere brukerne? 

- 43:30 Ja, vi var med på sånn… By&Lab med Vegvesenet og sånne ting var jo med tidlig på det 

der…. kanskje modne tankene til folk på det å tenkte at nå skulle den bussen kjøre i… i lokale 

miljø i byen. Og… få vite mer om hva er det som… Vi fiKKjo vite at det hadde kjørt den her 
melkeruten før. At folk så noen koblinger ditt. Det folk var bekymret for. Som gir oss kompetanse 

i forhold til det å kommunisere ting videre ut.  

 

44:09 Og hvem var det som informerte om det da? Var det Brakar? 

- 44:10 Nei, det var det vi som tok initiativ til.  
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44:16 Ja, okei. Så det var dere som fant ut det? 

- 44:17 Ja, tidlig...  så…. og da inviterte vi Brakar med inn. Også er det jo… det er jo ikke. Vi skal 

jo ikke gjøre ting som Brakar gjør godt, men kanskje at By&Lab skal være med og se koblingene 

og tette hullene der vi ser at kanskje… altså at vi kanskje ligger enda litt tidligere ute da. At vi har 

de der workshopene i forkant før man i det hele tatt begynner å pilotere og teste ut. Og at man 

kanskje… og hvis Brakar da driver med kundeundersøkelser og evaluering underveis, så skal jo 
ikke vi gjøre det. Men at.. kanskje når… når Brakar da ønsker etterhvert å koble… hvordan skal 

man godt koble på en måte den selvkjøringen sammen med de systemene vi har for 

bestillingstransport? Så blir det kanskje… da kan man trekke på det samarbeidet i By&Lab og 

sikre at det blir gjort på en god måte… og at liksom brukerperspektivet og universell utfordring 

og at kompetansen blir tatt med inn der da. 

 

45:21 Men du er ikke redd for at når det er så flytende at…. Når det er ingen som på en måte har 

spesifikke roller på de er ansvarlige for å inkludere brukerne at det blir utelatt? 

- 45:37…. Alternativet ville jo ha vært at det var noen som satt og passet på hele tiden at… Nå må 

vi sikre… Nå skal brukerperspektivet inn på det prosjektet. Nå skal brukerperspektivet inn på det 
prosjektet… At det var en person som gjør det. Det kan godt hende at det hadde fungert. Det 

krever mer ressurser da enn det vi har. Nå. For vi har ikke en person som kan sitte og gjøre det, 

så det er jo på en måte noe vi har på en måte tenkt igjennom hele… alle pilotene og igjen hele 

samarbeidet. Også er befolkningen viktig. Også handler det veldig mye om hvilke prosjekter man 

kobler seg på. Hvilke prosjekter man velger å ta med inn… hvis det er lokale initiativer på ting 

som vi kan koble på prosjektene våres, så er det kjempepositivt fordi man trenger liksom de lokale 

kreftene i prosjektene. Men… det er ikke noe sånn… vi har ingen sånn… systematisk 

metodiKKrundt brukerinvolvering. Men vi har heller ingen systematisk metodiKKrundt 

akademia-involvering eller… involvering av kommunen…. men det er viktig det der å ha den der 
åpne samarbeidsarenaen sånn at… når det finnes noen lokale engasjement, så kan man være med 

å koble det på der det er mest… der det er riktig og der det finnes et initiativ og der vi ser at det 

kan være lurt. Også er det det man ønsker å utvikle arenaen til.  

 

47:21 Men føler du det er lett å hoppe på sånne initiativer? 

- 47:25 Nei, det er kjempevanskelig å finne… koblingene, men det er det som er på en måte… 

“clue” tenker jeg. Det å finne de gode koblingene hele tiden. Hvordan kan man bruke det utrolig 

bra, lokale initiativet på et prosjekt og tenke ut hvilken forretningsmodell, sånn at det initiativet 

blir ivaretatt og trukket videre på utover prosjektfase? At liksom man ser gevinster av det 

initiativet, sånn at man hele tiden på en måte får et nytt initiativ for man får noe tilbake for det 
hele tiden. Det er ikke bare gi og gi og putte inn. Også er det slutt på prosjektmidlene også blir 

det ikke noe. Så det å… å... Sånne initiativ. Både om det er på det sosiale aspektet eller klimatiske 

aspektet eller.. hvis man kobler det på litt sånn god økonomi, så får det lov til å leve litt lengre. 

Kanskje det lever skikkelig lenge også er den.. modellen som bygger på en måte gevinstene og, 

gjør jo det under noe positivt for lokalsamfunnet. Så de der koblingene, de er jo på ingen måte 

lett. Jeg vet ikke alltid om… om et fast system fanger det opp på en god nok måte heller. Jeg tror 

det har vært prøvd. Så jeg tror egentlig bare å invitere med… også tørre å ta med masse 

“wildcards” hele tiden. Tørre å ta med folk som er på en måte… tørre å ta med kunstnerne og… 

ungdomsklubben og… lysdesign og… sånn. Ting man ikke vet så mye om.  
 

49:20 Men føler du ta By&Lab er en fin arena for det? Å kobler mennesker sammen? Eller hva 

tenker du? Spiller By&Lab en rolle i det samspillet? 

- 49:30 Ja, jeg tenker jo det… for det… Jeg vet ikke om så veldig mange andre… Jeg kjenner ikke 

til så veldig mange andre tilsvarende samarbeid da. Hvor næringslivet for eksempel er såpass godt 

representert. Og hvor på en måte det er en veldig tydelig intensjon om å koble på tvers av fag. Og 
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da tenker jeg ikke liksom… ulike fagretninger innenfor ett fag, men fag som på en måte sjeldent 

jobber sammen da. Så det tenker jeg at… og at det i Kongsberg har vært veldig sånn godt grunnlag 

for sånn type samarbeid fordi at de har en god samarbeidskultur som er etablert her allerede. Der 

folk på en måte blir invitert og involvert og… sånt. Man… har litt sånn pay-it-forward 

mentalitet… så det har vært noe vi kunne ha bygd på. 

 
50:36 Litt mer sånn verdien av innbyggerinvolvering. Hva vil du si på en måte verdien innbyggerne 

kommer med i et slikt prosjekt? 

- 50:47 Det er jo den kunnskapen man har som… som beboer og menneske. I sånne typer samarbeid 

som By&Lab og, så har vi jo de vanlige tingene man sliter med. For eksempel det med å få inn 

gode nok kjønnsfordeling. Få inn gode representasjoner av det mangfoldet som faktisk finnes ute 

i samfunnet. Det… er… vanskelig i By&Lab på linje med veldig mange andre type samarbeid. 

Og… involvering av innbyggere… men innbyggere er ikke bare innbyggere, sant. Innbyggere er 

jo… de har jo gjerne… de som er i By&Lab og er fagpersoner, det er jo innbyggere. Også kommer 

man med hele mennesket. Og de menneskene kan ha sine utdannelser. De kan bo på et sted. De 

kan komme med sin... kulturelle bakgrunn. Sin alder. Etnisitet. Kjønn. Så det er egentlig det der 
mangfoldet… som er viktigst å få representert. Også har man ulike… man… Det er ingen 

mennesker som helt klarer å være objektive og si at: “Nå representerer jeg på ingen måte den gata 

jeg bor i, selv om jeg på en måte... Nå representerer jeg bare Statens Vegvesen”. Man må bare 

være klar over det mangfoldet man selv har og det mangfoldet man har inn i et sånt type 

samarbeid. Så vi lager litt sånn kunstige kategorier med å si at liksom: “Jeg, i denne settingen så 

er jeg innbygger”. Også har vi akademia. Også har vi… også er det jo kanskje...  Kongsberg er jo 

ikke så stort sted, hvis det er Kongsberg man tar utgangspunktet i da. Så antageligvis så vil noen 

være både akademia, innbygger, kvinner, mor, teknolog… så det er på en måte… og alt det der er 

kompetanse som man… som påvirker hverandre. Så man må ta inn i samarbeidet.  
 

52:59 Men hvordan vil du da definere innbyggerinvolvering?    

- 53:02 Hvis du vil ha det helt sånn «basic», så er det jo de som bor på det stedet der du… skal 

iverksette et prosjekt. De som blir påvirket av utfallet av det prosjektet, bør jo være involvert i det 

prosjektet…. Også bør det kanskje være involvert noen som ikke er direkte påvirket av utfallet av 

det prosjektet. Sånn at man… kommer inn med ulike perspektiv. Men jeg tror egentlig bare at det 

er jo den balansen der da. At man får innbyggerne, de som er påvirket av prosjektet. At man er 

klar over hvilken kompetanse de tar med seg inn i samarbeidet. Så finnes det mange nye, 

spennende måter sikkert å bruke... den kompetansen på. Man… er veldig på å samle inn 

brukerundersøkelser og innbyggerundersøkelser og sånne ting på bussen og… sånn også… er man 
kanskje flink på å samle inn idéer til hvordan ting kan endres og sånn..  Også er man kanskje ikke 

så flink til å ta med de folka som har kommet med forslagene når disse idéene skal videreutvikles 

da. Men, ja… det er spennende med den der… Jeg tenker at det er mye som diskuteres rundt: 

“Hva er brukerinvolvering og hvem er brukeren og… hvem er vi andre på en måte?”. 

 

54:40 Mener du da at brukerne hemmer eller fremmer innovasjon? 

- 54:45 Jeg vil si at de… det kommer veldig an på brukeren. Hvis innovasjon som nytenkning eller 

en.. ja,. Hvis brukeren ikke vil ha… noe nytt og liker det sånn som det er… og ikke vil ha noen 

endring, så vil jeg kanskje si at den hemmer litt innovasjon og nytenkning. Hvis man ønsker… 
endring, så ville den kanskje være med å bidra til det. Også… kan man jo stille spørsmålet: “Om 

det er den riktige endringen?”. For det er jo ikke…. man skal ikke drive med innovasjon for 

innovasjonen sin skyld. Heller. Det kommer an på intensjonen man har. Så er det kanskje… 

Nesten alltid så tenker jeg at hvis du tar flere brukere sammen, så vil det ikke være en… altså de 

vil jo ikke alle være enig. Også er det jo i møte med mange meninger som det ofte på en måte… 

genereres en konflikt kan det gjøre eller en diskusjon. Og det generer jo igjen ofte nye tanker som 
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gir rom for innovasjon… eller kan gjøre det. Det er jo ingen lette spørsmål. Det er jo ikke noe 

sort/hvitt svar på sånne spørsmål på en måte. Men ja… jeg tror… brukeren. Jeg tenker i alle fall 

ikke på brukeren som én ting. Det er ikke én person det man får.  

 

56:43 Jeg lurer bare på om du ser noen andre utfordringer med å involvere brukere eller da 

innbyggere i slike prosjekter? 

- 56:57 Altså ja. Jeg ser jo…. det kan være ting som… Å involvere flere vil alltid åpne opp for økte 

konflikter da, for det er jo flere som på en måte går inn og engasjerer seg. Og får lov til å snakke 

og det kan på en måte oppleves som om man trenerer ut teamet på prosjektet på det å få satt det i 

gang. Og.. og ja, konflikter. Tid. Hvis man hadde en forestilling om hva løsningen skulle være, 

også engasjerer man mange mennesker så… kan jo det plutselig bli en helt annen løsning enn det 

noen hadde tenkt seg på starten… men det er jo… Man må vite hva man tar med seg når man 

åpner opp for brukerinvolvering… tenker jeg. Du setter deg ikke i førersetet og skal styre 

sluttresultatet fullt og helt hvis du sier at: “Jeg ønsker å åpne opp for brukerinvolvering”. Da… da 

må du ta med det som kommer da… og tåle at kanskje noen av babyene dine ble… skylt ut med 

badevannet, eller hva man sier for noe. Altså hvis man har en kjempeidé som du har så lyst til å 
gjennomføre og du vet akkurat hvordan det skal se ut. Hvordan det skal bli. Og du har tegnet det 

og du har vært en kjempeflink ingeniør… også sier du at… også er det noen som kommer inn fra 

sidelinjen og sier at: “Her skal det være brukerinvolvering”, så… er det jo ikke sikkert at den 

tegningen kommer til å se sånn ut etterpå. Kan hende at det ikke ble noe av i det hele tatt. Så det 

er jo… det gjør det jo ikke lettere da. På prosjektgjennomføring… men det gjør det bedre. Altså 

resultatet. Man må jo tenke at resultatet blir antageligvis bedre. Riktigere i alle fall.  

 

59:00 Og i et drømmescenario da. Hvordan ville du ha strukturert det her prosjektet hvis du kunne 

ha gjort det igjen? 

- 59:10 Jeg ville ikke strukturert det annerledes fordi det er ikke et ferdig strukturert samarbeid. Det 

er et samarbeid som kommer til å endre seg hele tiden. Det er ikke sikkert at jeg kommer til å 

jobbe i det samarbeidet hele tiden. Da vil noen andre personer gå inn og de personene vil ha andre 

idéer enn det jeg har… også vil de være med å forme det samarbeidskonseptet som er By&Lab… 

også vil det i perioder kanskje komme mer penger til noen prosjekter som er med å forme det. 

Også vil man komme på idéer også vil det være noen andre som kommer inn og… nei, det… og 

det er ikke noe mål å ha en sånn ferdig, fast struktur. Det skal på en måte være en litt sånn… 

organisk samarbeidsform. Hvis man ser at noe bør endres, så bør det være rom for å gjøre det 

tenker jeg.  

 
01:00:07 Avslutningsvis. Hvordan mener du man kommer frem til de gode løsningene innenfor 

mobilitet? 

- 01:00:14 Å tenke på tvers av fag. Jeg tror… jeg jobber med en idé nå som går på… varelevering 

og sånne… logistikkhuber. Også ser jeg at det er veldig vanskelig å jobbe med det og finne en 

god forretningsmodell rundt det. Men alle de rapportene jeg har lest så langt, så… og alle de 

idéene eller når jeg snakker med folk så har det bare handlet om varelevering. Men hva hvis man 

tok inn… andre typer næringsvirksomhet. Hva hvis man på en måte ikke bare så på det som en 

Hub der alt skulle handle om varelevering. Hva om det var noe som gjorde at du hadde hatt lyst 

til å gå til den Huben også kunne du hentet varene dine selv fordi du kunne kjøpe noe annet gøy 
der.. samtidig? Eller hva hvis man jobber med å redusere behovet for… å hente så mye varer fordi 

at du hadde god oversikt over hva som fantes i… i lokalsamfunnet ditt? Så du på en måte bare… 

du kobler inn REKO-ringen og.. Altså avhengig av hvilke sosiokulturelle forhold man jobber med 

på et sted da og hva folk er engasjert i. Også tenker du på tvers av fag og… engasjement og… 

lokale engasjement og.. sånne ting. Kanskje det var fotballklubben som skulle ligge på 

vareleverings… altså: “Who knows?”. Altså tenke litt på tvers av fag og initiativ.  
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01:01:59 Hvordan er stillingen din fordelt innad i By&Lab? 

- 01:02:01 Nei, ja..  Nei. Det blir hele tiden vanskeligere. Jeg skulle hatt en 200% stilling… det 

finnes mange stillinger innen By&Lab, men jeg har vel i perioder så har jeg jobbet sånn 70%, så 

har jeg jobbet 100%. Det som jeg ser nå fremover, fordi at jeg kommer til å jobbe mye mer inn i 

ITS-programmet, er jo at det blir vel sånn 50/50-deling, så håper jeg at det blir noen prosenter til 
overs for idéer og andre ting jeg kan jobbe med. Også er det jo vanskelig å dele det sånn… veldig. 

Men jeg må levere noe på By&Lab og jeg må levere noe på ITS-programmet. Så må jeg begrenset 

engasjementet andre steder. Det er vel det jeg må jobbe mer på. Så, ja….  

 

01:03:07 Jeg lurer bare på om du har noen tanker eller innspill på innbyggerinvolvering og dens 

viktighet som vi ikke har tatt tak i her? 

- 01:03:11 Nei, altså sånn… jeg har jo ikke fasiten. Det er jo du som skal komme med en bit av den 

holdt på si. Så jeg gleder meg veldig til å tenke mer rundt det da
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University of South-Eastern Norway (USN) 

 

02:00 Om du bare har mulighet til å fortelle litt om hva din stilling er ved Universitetet i Sørøst-

Norge?  

- 02:06 Ja, jeg er… altså hovedsakelig så er jeg instituttleder for realfag og industrisystemer. Så er 
jeg på fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, og det betyr at jeg er instituttleder 

for teknologiutdanningene på campus Kongsberg…. i tillegg er jeg det som heter campuskontakt 

for universitetet på Kongsberg. Det er en sånn birolle ved at jeg er et kontaktpunkt for de som 

ikke helt vet hvem du skal kontakte og jeg har en hovedkontakt ut mot kommunen. Bortsett fra 

det så er jeg professor på data da… altså datafag. 

 

03:02 Og hvor lenge har du tatt del av, jeg forkorter det til TKC&L jeg da, TKC&L By&Lab altså? 

- 03:10 Ja, fra starten.  

 

03:14 Men hvordan ble du inkludert da? 

- 03:16… I Kongsberg så er det et relativt godt samarbeid mellom industri, akademia og 

kommunen…. der man jevnlig snakker sammen. Det er veldig mye av det som har vært uformelt, 

men man møtes i ulike fora. Altså det er et relativt lite sted da. Du vet vel hvordan Kongsberg ser 

ut?  

 

03:46 Ja, jeg har jo bodd der mange år selv, så… Foreldrene mine er jo fra Kongsberg, så jeg vet 

hva du snakker om… 

- 03:49 Og det gjør jo… det er både positive og negative sider med det, men en av de positive sidene 

er jo at man møter jo ofte mange av de samme folkene i flere settinger da. Og.. og man vet at man 
møter de samme folkene i flere settinger, så det gjør at man kan tilpasse og… hva skal jeg si… at 

man oppfører seg jo relativt pent da.   

 

04:17 Men er det noen negative sider av det da? 

- 04:18 Hva sa du? 

 

04:21 Er det noen negative sider med det… altså i form av at du møter stadig veKKde samme 

folkene hele tiden? 

- 04:28 Nei… altså…. det er noen negative ting ved å ha en veldig uformell kobling fordi at…  en 

del informasjon flyter jo da ved at folk møtes, så hvis man da tilfeldigvis ikke er der… i noen 
settinger, så kan man gå glipp av viktig informasjon fordi den ikke er formell da. Og det… det 

skjer jo noe. Men da er jo sånn som By&Lab og en del andre sånne type ting en stor fordel fordi 

at de… de formaliserer noe av det da. At det finnes et referat fra det, selv om man ikke var på 

siste møte.  

 

05:15 Så slik jeg forstår det, var det ikke på en måte en formell… hva skal man si, sammensetning 

som gjorde at du tok en del av nettverket? 

- 05:27 Nei 

 

05:28 Nei.. Okei. 

- 05:29Altså.... ja, det er litt vanskelig å forklare for de som ikke er med, men det er på en måte et 

testlag som foregår ved at folk møtes i forskjellige type settinger. Og det er jo… de samme folka 

vi møter jevnlig da. Altså man er på Waterwhole, man er på andre arrangementer, man er… ja. 

Det forgår ting. Ting som andre arrangerer, så møter man de samme folkene. Dermed vil du jo ha 

det som et nettverk da.  
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06:02 Men hva er det du ser som din rolle i nettverket da? 

- 06:07 Min rolle i nettverket er jo den akademiske koblingen som vi har der… For USN, altså for 

universitetet, så er det jo… vi har jo en oppgave å drive utdanning og drive forskning. For å ha en 

oppdatert utdanning, så må vi drive forskning og vi må være i lupen på hva som foregår. Så det 

er jo å se på litt muligheter. Se på hva som foregår. Utnytte de mulighetene som er det. Bistå i de 
settingene vi kan bistå i.  

 

06:58 Men kan du si noe mer hvordan dere samarbeider? 

- 07:03…. ja.. prater sammen(!)... Nei, altså… noe av dette her foregår jo ved at man… man vet 

hva andre er interessert i. Man vet om andre typer muligheter da. Fordi når man har en løpende, 

jevnlig kontakt… så den går egentlig utover den By&Lab-saken. Sånn sett er det litt vanskelig å 

sortere den ut fra en del andre ting da... hvis du skjønner hva jeg mener. Altså… den er en bit av 

helheten. Så er det jo i… i den så foregår det jo… den er jo en av de litt mer formelle gruppene. 

Der er det jo… der sitter det en styringsgruppe som vet hva som foregår. Dem har jo fått inn ITS 

Norge og litt utover… du vet vel hvem som sitter i den, gjør du ikke det? Eller du har det vel et 
eller annet sted? 

 

08:07 Jo, jeg har både sett det også har jeg snakket med blant annet ITS Norge og litt forskjellige 

aktører der, så jeg føler jeg er ganske oppdatert der i alle 

- 08:21 Ja, det er jo… prøver vel å få ut det samme av oss som en del av de andre også… drive 

Norge framover. Drive samfunnsutvikling framover. Også en bit som universitetet har som 

oppgave. Vi har jo miljøer rundt universitetet… som er utover det som er på Kongsberg. Altså 

Kongsberg er det jo systemtenkning. Det er.. noen kontrollsystemer, men det er jo… Altså på 

autonomi og en del sånne ting, så har man jo både sensorer og sånn type utvikling i Vestfold. Vi 
har jo folk som faktisk driver å forsker på bygging av vei i Porsgrunn. Universitetet er jo mye mer 

enn Kongsberg. Min rolle inn her er jo en del av helheten da.  

 

09:21 Men hvordan ser du på de ulike aktørenes rolle i TKC&L By&Lab? 

- 09:25… Ja, hva skal jeg si… altså… altså det er jo noen bedrifter som sitter der og de har jo sine 

type problemstillinger og sine ting de ønsker å utvikle videre. Kommunen er jo opptatt av 

næringsvirksomhet og… generelt sett å hjelpe industrien med... veien framover. Hjelpe 

universitetet med utvikling. Voksing. De gjør jo en stor jobb på det i mange settinger og dette er 

en av dem. Man har jo testsenteret som ligger under det. Det å legge til rette for ny aktivitet. Det 

legges jo veldig til rette for både aktivitet i… for bedrifter, altså bedriftsutvikling. Det legges også 
veldig til rette for forskningsaktivitet. Mulighet for sånne ting. Så sånn sett så har vi en veldig 

aktiv kommunene da og det er de som leder den styringsgruppen og. De drar jo inn Vegvesenet, 

som er viktig i sine settinger. Bedrifter. Kongsberg innovasjon sitter der, så da… bedrifter og hele 

den… ja.  

 

10:51 Men du svarte litt på det i stad for så vidt da, men litt mer utdypende, hvordan forholder du 

deg til de andre aktørene i prosjektet? 

- 10:59… Altså… prosjektet sånn som jeg tenker det, er jo for å utvikle videre samarbeid med de 

andre aktørene. Og da er jo… og det er jo da forskningsaktivitet, men USN… altså universitetet 
vårt vil jo ikke… vi er ikke noe grunnforskningsuniversitet som sådan. Intensjonen vår er å være… 

industriknyttet universitet, så vi er jo avhengig av problemstillinger… ok, ganske grunnleggende 

og litt sånn.. litt fram problemstillinger, men fra industrien da: “Hva ser industrien som sin 

utfordringer et godt stykke fremover? Hva sliter de med? Hvilke ting kan man gjøre på 

forskningssiden for å hjelpe til med det?”... og for så bruke den kunnskapen inn for utdanning av 
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studenter ikke sant og sørge for at de har den rette kunnskapen når de er ferdig. Og blir kandidater 

som kan… bidra i det næringslivet.  

 

12:13 Men ser dere noen utfordringer da, med å ha et sånt nettverk med så utrolig mange ulike 

aktører? 

- 12:30 Altså utfordringen med det er jo å ende med noen konkrete ting. Desto bredere du har det, 
desto flere muligheter lager du, men også desto mer har det en tendens til å bli prat og… bare det. 

Også er det jo alltid utfordringer, men når det blir bredt, så er det jo… Altså selv om 

universitetet… i Sørøst-Norge nå har begynt å bli et ganske stort universitet med mange tusen 

studenter og noen tusen ansatte, så er det jo fortsatt masse områder vi ikke dekker. Og da er det 

jo det å kunne dekke de områdene man opplever som problemstillinger er jo… ikke alltid så lett 

da. Også er det jo… generelle problemer med å jobbe i samme industri er jo at vi har jo… i en del 

tilfeller så bruker de jo en del tid på å tenke seg om og når de først har tenkt seg om og bestemt 

seg for noe, så skal det gjerne skje i går. Eller i hvert fall på… litt sånn.. noen ukes basis skal de 

liksom ha alle ting oppe, og det er sånn… sånn beveger ikke en institusjon eller universitet seg… 

og det. Men det har ikke noe med By&Lab som sådan å gjøre. Det er mer en generell utfordring 
med det samarbeidet å gjøre. Også er det sånn at.. fordelene er jo som jeg sier at jo flere steder 

man møter de samme aktørene og får en bedre forståelse for hvordan ting er, jo bedre blir det.  

 

14:17 Men hvordan føler du da By&Lab bidrar til det ut ifra.. altså hva er det som er spesielt med 

det i forhold til… som du nevnte tidligere, dere har jo hatt kontakt før?  

- 14:27 Ja, vi har jo masse andre typer koblinger også, men… men… det er jo. By&Lab har jo en… 

de prøver å være en paraply over en masse av disse tingene som foregår. Det er… og sånn sett så 

gjør den en veldig viktig jobb fordi den er en… Jeg er tilbake igjen til noe av det jeg sa til å 

begynne med, altså det er en formell paraply over. Det er et sett med ordentlig innkalte møter. Det 
er noen som tenker:… “her er det interesse for oss å gjøre noe sammen”. Man prøver å ta opp… 

man prøver å bringe inn de langsiktige, litt sånn… større type problemstillinger da, sånn at 

aktørene er kjent med dem, som andre jobber med. For jeg tror… ja… det finnes blant annet. Det 

ble skrevet en masteroppgave fra noen fra BI for… ett år eller to siden, om aktiviteten i Kongsberg. 

Den har du sikkert sett.  

 

15:36 Ja 

- 15:37 Og en av de tingene som jeg oppfatter her da, det er at.. det begynner å bli en relativ stor 

tillit blant de aktørene. Og det er en del ting i Kongsberg som foregår på tillitt da. Ikke sant, man 

diskuterer faktisk nye bedriftsidéer med folk som er gründere og sånn, uten at det nødvendigvis 
undertegne “non-disclosure agreements” og alt mulig annet rart, fordi man snakker ikke om det. 

Og det gjør at den del ting blir enklere å håndtere. Så… min bedømmelse av det er at man snakker 

ikke om det fordi at… fordi man treffer igjen de samme aktørene… to måneder senere i en annen 

setting da. Og da er det… hvis du da ikke har oppført deg pent, så.. så går det… så slår det tilbake 

da. Så derfor oppfører folk seg ordentlig og «alright» og… ting går framover og ting er lettere å 

få til da.  Men så er det jo da… også har det nok en stund vært litt for enkelt. Det har vært litt for 

uformelt og det er By&Lab veldig mye mer konkrete på for meg.  

 

Også gir den jo veldig mange gode muligheter da… i disse testarenaene og…  dette samarbeidet 
som er utenom, så får vi jo da se hva det blir ut av de andre tingene der. Jeg her… inntrykket mitt 

er at By&Lab er med på å generere masse, masse, masse muligheter for de som er med, også er 

det opp til aktørene og ta det med og konkretisere det ut til noe og det er ikke By&Lab rigget for 

da. Det er ikke noe stor organisasjon ikke sant. Det er ikke masse penger i det. Det er ikke noe 

sånne ting. Så det er en sånn… mulighetsgenerator… kan vi kalle det det.  

 



  4 

 

17:48 men i forhold til innbyggerne da. Hvordan mener du innbyggerne har blitt tatt hensyn til i… 

i By&Lab? 

- 17:58 I selve By&Lab så er det jo ikke noe stor aktør sånn sett… her er man tilbake til det at… 

det er så mange av de samme aktørene som er involvert i flere ting da. Man har jo noe som heter 

byutviklingsprosjektet i Kongsberg. Man har hatt en utstilling… altså man har hatt involvering, 

og der har det vært masse innbyggerinvolvering. Det har vært en offentlig utstilling og 
presentasjoner og offentlige ting har stått utstilt både borte ved Storgata og inne i Krona i lang 

tid… av forskjellige type forslag på ting. Det har vært presentasjoner på… ting. Det har vært 

møter om det… men det er ikke noe direkte By&Lab-sak det. Det er jo en del av det kommunen 

gjør. Det er jo ikke noe By&Lab-prosjekt som sådan, men det henger jo veldig sammen da…. 

Man har jo også… et av prosjektene under By&Lab som på en måte… gå litt inn i det, er jo 

denne… morsomme, lille gule bussen som tusler rundt. Der har man jo spørreskjemaer på folk og 

prøver å finne ut hva folk mener om den og hva de mener om teknologiaksept og sånne ting. Det 

er jo en involvering av innbyggere i for seg, men det er jo ikke… du har sikkert fått denne 

beskrivelsen av: «Hvordan By&Lab er rigget?». Organisasjonskartet for eksempel med… som er 

sånne enkle bokser også en tykk, svart strek også… er det masse prosjekter under der. Og det er 
jo fordi at de prosjektene er jo frikoblet økonomisk fra det over ikke sant. De prosjektene kan jo 

være mye større enn selve By&Lab. Og By&Lab har ikke noen styring over de prosjektene…. og 

der er jo den bussen el del av det.  

 

20:05 Men føler du at… By&Lab bidrar til å fremme brukerinvolvering eller mener du at det er 

mer en fasilitator i form av å få nettverk, da ikke nødvendigvis med innbyggerne, men det er mer 

fokus på private aktører og offentlig da… selvfølgelig? 

- 20:23 Ja, det har vært inntrykket mitt nå. Også vet jeg jo... at det er jo vært planlagt… det har i 

hvert fall vært snaKKom noe sånn offentlig utstillings...sak og litt sånt noe, men jeg… jeg klarer 
ikke å se at den måten By&Lab er satt på nå, er liksom de som skal organisere store folkemøter 

og… ha en stand i Storgata en lørdag og… sånne ting.  

 

20:58 Så det har ikke vært noe… egentlig reelt fokus da? 

- 21:03 Nei…. fordi det er sånn at.. men det er jo den biten… det er jo mer prosjektene som ligger 

under som bør ha den involveringen av innbyggerne da. Altså jeg har ikke helt egentlig tenkt over 

det du spør om… det er litt sånn… det helt nødvendigvis gjennomtenkt det jeg sier, men… det 

er… sånn som de er nå, så… ser jeg ikke helt rollen til… masse brukerinvolvering da. På en annen 

side så det ikke noe hemmelig som foregår der. For alt ligger jo åpent på websider og sånne ting, 

men det er liksom… en ting er å ikke hemmeligholde noe som helst og være åpne på hva man 
som foregår. En annen ting er jo aktivt å gå ut og informere om det. Jeg tror ikke den siste biten 

gjøres. Jeg ser ikke helt den rollen. Men mange av prosjektene under… har jo den rollen. Og det 

vil de ha fremover.  

 

22:26 hvis jeg bygger det spørsmålet opp på det du sier her da. Hvem du mener er ansvarlig for å 

inkludere innbyggeren i By&Lab, så vil du si at det er prosjektene.. altså underprosjektene?  

- 22:43… By&Lab er jo ansvarlig for å være offentlig med det de gjør og gjort seg invitere 

innbyggere inn, men... sånn som den er i dag, så ser jeg ikke helt deres rolle. 

 
23:06 Men fra ditt synspunkt da, synes du innbyggerne bør bli involvert eller ikke involvert? 

- 23:17 Jo, altså… jeg mener jo at de skal være involvert… men jeg ser ikke… jeg heller ser ikke 

helt hva de skal gjøre i den By&Lab som er nå. Altså… i en ideell verden så ville det vært veldig 

fint om… den… alminnelige innbygger, den vanlige innbygger er opptatt av… byens utvikling i 

det daglige og… hvilken teknologi-ting man skal prøve ut og hvordan man skal gjøre det, men i 

realiteten så er jo det alt for mye å forvente av folk… er min oppfattelse. Jeg tror de fleste forventer 
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på en måte at… de som er valgt til å styre for eksempel i bystyret og…. altså kommunestyret og 

sånt, at det på en måte gjør det som er best da. Det er selvfølgelig noen som er høyere involvert 

enn andre, men det litt sånn.. Du velger de også får de… prøve å gjøre det bra for oss. Men 

samtidig så er det jo noen da… det er alltid noen ildsjeler som på en måte kaster seg inn og 

kommer med ting, og da er man jo mottakelig for det. Men jeg tror skillen går på det jeg sier med 

å aktivt gå ut og innhente det i forhold til det å… jeg tror ikke vi er der da, men vi er jo positive 
til å ta imot ting som kommer.  

 

24:55 For hva vil du si på en måte er formålet med By&Lab, hvis du skulle definert det… lagt det 

fram da? 

- 25:04… De forskjellige aktørene har vel litt forskjellige intensjoner for hvorfor de er med. Jeg 

som representasjon fra Universitetet, er jo interessert i… samfunnsutvikling. Jeg er interessert i 

teknologiutvikling fordi jeg tilhører teknologisiden. Jeg er interessert i forskningsaktivitet og jeg 

er jo interessert i at næring og Kongsberg utvikler seg. Og sånn sett så er det jo biter av det 

universitetet er interessert i, er jo teknologiutvikling og også teknologiaksept da: “Hva vil 

innbyggere ha eller ikke ha? Hvordan ønsker man at verden skal se ut?”.  
 

26:00 Men bygger litt på det da, altså… er det… er det et bevisst valg hvorfor By&Lab ikke har 

lagt en struktur som gjør det mulig for de å fasilitere… altså en møteplass? Hva tenker du om det? 

- 26:18 Altså det har jo vært.. vi har snakket en del om å lage en møteplass for folk da, altså et sted 

der offentligheten på en måte inviteres inn hver dag da… men det koster jo… fryktelig mye også 

ser spørsmålet: “Hva får man igjen egentlig av det da?”. Altså… Jeg tror vi alle har nok 

industritankegang til å tenke kost-nytte her da. Det er som jeg sier… det er for meg en veldig stor 

forskjell på… altså man er.. man ønsker velkomment innspill. Man ønsker velkommen ting som 

kommer, men man går ikke nødvendigvis alltid aktivt ut og henter det hele tiden da. Men du vil 
jo ha prosjekter som faktisk går ut og henter det aktivt. Det være seg den bussen eller det være 

seg… ja, andre ting. Så går man jo veldig aktivt ut og ønsker folks tilbakemelding. Det er liksom 

et nivå over da… og da må man faktisk sette av en viss mengde med ressurser og penger til å 

gjøre det. Å ha en… ganske klar mål og mening med det. Sånn som i for seg Kongsberg kommune 

har gjort på byutviklingsprosjektet da, som jeg oppfatter at er tett opp imot dette her, men som da 

er en annen sak.  

 

28:00 Så ut i fra, du sa jo det med nytt-kost-verdi som du nevner, men… hva er det da som på en 

måte skal til for at nytteverdien for å inkludere innbyggere, hva skal til for at den da er høyere da… 

om jeg kan si det sånn. Hva er det som er avgjørende for at man da velger å bruke pengene på å 

inkludere de? 

- 28:25 Nei, altså hvis du hadde kommet til et sted der du på en måte hadde… hva skal man si, 

større aktivitet enn det man ønsker seg da… altså større… sånn som masse ting som foregiKKi 

byen, så var så mye at det egentlig ikke var plass. Så kunne man jo ha tenkt seg at det kanskje 

hadde vært et ønske om å involvere innbyggere i: “Hva gjør man? Hva gjør man ikke?”. Men så… 

jeg sitter kanskje med en følelse at det er ikke så mange som egentlig hadde hatt lyst til å delta på 

det heller da… det hadde man delvis forventet at det har man styrende myndigheter til å faktisk 

kom til å gjøre,  så bruker man stemmeretten sin hvert fjerde år til å… påvirke valgretningen da.  

 
29:37 Jeg bare tenker at hvis du hadde hatt muligheten til å sette opp By&Lab på nytt, tror du 

hadde valgt å fokusere mer på å inkludere innbyggerne eller tror du at du hadde beholdt det som 

er nå i dag? 

- 29:51 … jeg tror ikke jeg hadde hatt noe større fokus til innbyggerne, nei. Men det har noe med 

hva By&Lab på en måte er for oss nå. Altså… for det… jeg har jo sett på noen andre typer sånne 

prosjekter rundt omkring da. Og.. og.. for meg så er det kanskje… noen av de stedene som det ser 
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ut som det er By&Lab, er mye nærmere det byutviklingsprosjektet jeg har nevnt fra Kongsberg 

kommune da. Og det har jo en ganske stor involvering av innbyggerne, fordi det har det som et 

av sine oppgaver… og: “Hva er det egentlig brukerne ønsker? Hva vil man her?”. Mens By&Lab 

sånn som det er nå… er for meg mye mer en sånn.. generell samfunnsutvikling, 

næringsutvikling… forskning. Ja.. Det er litt vanskelig spørsmål. Jeg må vel innrømme at kanskje 

så mye som både jeg og noen flere har å gjøre, så er det ikke så viktig om man hadde satt opp 
By&Lab om igjen.... men det er en helt annen sak.  

 

31:32 For det er jo på en måte neste spørsmålet da, hvilken nytteverdi synes du By&Lab utgjør nå 

i forhold til hva… altså det kontaktnettverket dere hadde før da. Hvilken ekstra verdi er det 

By&Lab nå utgir? 

- 31:47 Det er jo en forsterkning av det kontaktnettverket. Det er en.. en klargjøring av en del ting. 

Og på en måte en strukturering av en del ting. Det er… delvis som jeg sier en utvidelse og en 

forsterkning av noe av det kontaktnettet. Også er det jo tilbake til det at det er jo.. så det er jo en 

forsterkning av noen ting også er det andre ting som man… liksom av og til føler at man mangler 

litt i dette nettverket da, men det har jo noe med hvem som er med og hvem som ikke er med og… 
Man kan jo ikke ha alle fra hele nettverket sitt med i alle mulige sånne ting, for da blir det jo aldri 

gjort noe som helst. Kan ikke møtes sånn… førti stykker. Det blir jo bare tull… så… så man må 

liksom… ja.  

 

32:49 Men du føler ikke litt sånn at det er egentlig bare en ny måte å samle de samme menneske på 

og egentlig bare får repetisjon av hva man har gjort tidligere? 

- 32:55 Nei… for det er noen nye aktører og det er jo et bredere sammensatt sak enn… enn en del 

av de andre tingene som foregår.. Også er den en.. også har den et… et veldig klart fokus.. på en 

måte på veitransport og autonomi som ikke… noe annet vi er med i har. Sånn sett… konkurrenten 
til den er jo noe som heter SAM, Sustainable Autonomous Mobility, ikke sant. Men det er jo en 

kjempeorganisasjon. Som har et helt annet fokus og som liksom er en industricluster. For der 

oppfatter jeg at det er en forskjell å gjøre ting i Kongsberg og gjøre ny utvikling her og legge til 

rette for… aktivitet her da.  

 

34:00 Men tror du det er unikt for Kongsberg eller tror et sånt nettverk kunne vært bygd opp i la 

si Drammen? 

- 34:11… ja, sånne nettverk kan du jo bygge mange steder, men det tar jo tid. Og da er du tilbake 

igjen til noe av det jeg snakket om med at det er noe med tillitt her altså. Og jeg… Ok. Dette er 

verken mitt fagområde eller min… så dette er ren synsing, men jeg har jo en mistanke om at noe 
av dette skjer fordi det er et mindre sted. Altså… man blir liksom… også er det litt fordi det er 

Norge. Ikke sant… du risikerer jo at naboen din over gjerdet er direktøren for et stort firma. Sant.. 

det er ikke noe by.. det er ikke noe område i byen som direktørene bor på og som er lukket inne 

bak en port med væpnet vakter. Folk bor blant hverandre bortover. Sjefen til sjefen din kan godt 

stå liksom.. kan godt ta nabohuset. Og.. og folk treffes jo ofte. Så oppfatter jeg at vi har en 

kommune som er relativt opptatt av å få til en del av dette her da og oppfordre til denne 

delings...den delingskulturen. Så er det en del av dette… som er litt «tricky» å beholde 

selvfølgelig, for du har jo en del bedrifter etterhvert som er eid av… folk fra helt andre steder i 

verden og som tenker helt annerledes.  
 

36:12 Men ser det du det som positivt eller negativt? 

- 36:13 at man begynner å tenke annerledes? Det tror jeg ikke bare nødvendigvis er positivt, men 

jeg oppfatter jo denne.. altså… den høye graden av tillit til hverandre og den høye graden om 

ønske om å samarbeide er jo en veldig positiv ting. Det er jo.. ja. Det er jo… utrolig hva man av 

og til får til på sånne ting da. Jeg vet ikke om du har lest den… han som er direktør for Cola… 
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Cola Norden. Har skrevet en ganske lang artikkel om dette her. Om norske… på en måte… norske 

arbeidsbiten og det at han… før så var.. han var vel sjef for Cola Tyskland tror jeg. Jobbet 12 

timer i døgnet og… det var jo måten å gjøre det på. Og nå så var det liksom et mål å komme seg 

fra kontoret før fire hver dag. Folk giKKjo før fire og… og litt sånn.. men man får jo gjort masse. 

Det er en helt annen måte å jobbe på da. og det… ja. Den stor i en eller annen avis. Han skrev en 

ganske lang kroniKKom dette her. En ganske lang “story” som var ganske interessant fordi han 
var jo… helt annen bakgrunn fra utlandet ikke sant. Og kom til Norge og sleit forferdelig med… 

det til å begynne med. Og slet fortsatt veldig med å forklare til sine amerikanske sjefer at… nå 

var det fredag og klokken var tre, så da giKKhan hjem. Synes det var merkelig da… hadde han 

virkelig ikke tenkt seg inn på jobb på lørdag? Nei, det hadde han ikke tenkt til. Han skulle på hytta 

til helgen. Så det er det litt sånn… det er ting som kan bli borte da om man får for mye utenlandske 

eiere, om man ikke passer på det.  

 

38:56 Men sånn avslutningsvis her. Hvordan mener du at man kan komme frem til de gode 

løsningene innenfor mobilitet og trafikk? 

- 39:12 Hvordan man skal komme frem til de gode løsningene innen det?! Det er… man må prøve 
ut ting. Man må ikke være for redd for å feile. Man må teste ut ting i… altså man må gå løs på 

steder som har aksept for relativ høy teknologitesting da. Norge er et sånt land. Man er villig til 

å… man har både penger til å betale for og man er villig til å teste ut ting som ikke nødvendigvis 

virker på første forsøk. Og man må ta filosofien på at.. altså… hvis du skal se på denne bussen 

igjen som går her. Som en transportløsning, så er den jo relativt lite vellykket. Den går jo ikke 

fort. Tar ikke masse folk. Men som en teknologiutprøvingssak, så er den jo kjempevellykket. Og 

selv om den bryter sammen av og til og litt sånn… at folk ler av at den bryter sammen midt på 

veien og… første gangen så røyk jo girkassen opp klokkebakken fordi den var så bratt og sånn… 

det er egentlig… fra et teknologisynspunkt så er jo det suksess at man finner feil og får rettet det… 
og nå fungerer det fint. Det at den har kjempeproblemer med brøytekanter… jaja. Man må jo løse 

det på et eller annet tidspunkt. Du kan ikke gjøre teknologiløsninger så perfekte at når man setter 

den på veien første gangen, så er alt perfekt og det blir aldri noe feil, for at da… da koster den 

løsningen alt for mye. Det… tror jeg er viktig.  

 

41:20 Ja.. altså man må prøve og teste ut ting. Vi er involvert i noen andre prosjekter som tester 

ting på droner. Droner og flykontroll. Da må man jo fly i det vi kaller blandet trafikk.. ikke sant. 

Da er det rutefly og helikopter og.. persontransport og ubemannet droner i samme luftrommet. Og 

det er samme som det man gjør i Kongsberg. Man kjører autonome kjøretøy i normal trafikk. Vi 

kan ikke bare kjøre rundt på en testbane. Så må man gjøre dette sikkert da. Og ser det litt dumt ut 
også er det litt rart til å begynne med… også er det noen som blir litt lite happy fordi man blir 

liggende bak en buss som kjører 30 km/t… eller 20… eller hva den kjører i… Jaja. Men skal man 

komme fremover så må man gjøre det. Så går den jo i dag i normal trafikk. Den går jo i rutetrafikk. 

Folk betaler jo billettpenger for å få lov til å være med. Også kjører man lenge…  

 

42:33 Men føler du befolkningen i Kongsberg er generelt positive til bussen eller hva tenker du om 

det? 

- 42:43 Jeg tror mange ser på den med en viss humor. Jeg tror det er flere som ler av den enn som 

på en måte tar den veldig seriøst, men på en annen side så tror jeg det er veldig mange… altså det 
er jo... Kongsberg er jo en relativt høyt utdannet by da. Det mange mennesker som har teknisk 

utdannelse i byen. Det vel mange som ser at om… noen år, så er dette her antageligvis 

virkeligheten. Det er jo… vi diskuterte jo dette her en dag og det er jo.. det er jo ikke utenkelig 

om at om ti år, så… vil det være forbudt å kjøre med bil på veien selv. Altså at du skal være 

kontroll på en bil som kan holde 200 km/t og veier halvannet tonn, som er en forferdelig… farlig 

ting hvis den treffer noe. Det er jo egentlig helt merkelig at ethvert menneske får lov til å gjøre 
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det. Så på en måte for å lage det sikkert da.. altså man snakker om… hva er det man snakker om 

halvannen million trafikktreff (43:50)i året på vei… hvorav 80-90% av fordi folk ikke følger 

trafikkreglene. Hvis alle de ble gjort om til autonome kjøretøy med en gang. Ville de fulgt alle 

trafikkreglene med en gang, så ville vi hatt 70 000 treff i stedet for halvannen million. Det er… 

interessant regnestykke sånn personmessig, ikke sant. Tenk deg så mye man unngår av hardt 

skadde og drepte i trafikken. Det er helt ekstremt. Det er litt sånn at det… egentlig burde vi få sett 
og gjort dette med en gang. Det er jo… umoralsk å ikke gjøre det. Så… så… ja. Det er jo… så det 

er jo noen som går rundt og sier at antageligvis så er det litt sånn… det er ikke utenkelig at 

sistemann som tar sertifikat er født. De som blir født i dag, de trenger vel aldri å ta sertifikat. Det 

skjer jo ting fryktelig, fryktelig fort da. 
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Viken fylkeskommune (Viken) 

 

00:00-00:07 Innledning (ikke transkribert) 

- 00:08 Nei, det er som jeg sa.. vi er jo akkurat… akkurat kommet i gang. Jeg har vært på ett 

styringsgruppemøte, så jeg er jo relativt fersk i det samarbeidet selv, men vi har jo snakket litt 
internt her om brukerbehov og brukerinvolvering, så får vi se hva jeg kan svare på og hva jeg ikke 

kan svare på.  

 

00:36 Men kan du ikke begynne å fortelle litt om stillingen din?  

- 00:42 Ja, jo… Viken fylkeskommune er jo sånn som du vet er ganske nytt. Det er en del av 

regionreformen og i Viken så har vi… skal vi se. Organisasjonskart hvis det er interessant. 

 

01:45-02:20 Oppbyggingen av Viken fylkeskommune (ikke transkribert) 

- 02:21 Jeg jobber da innenfor en avdeling som heter mobilitet og samfunn og der er det en seksjon 

som jobber med mobilitet også har de i Viken, jeg tror ikke det er så mange fylkeskommuner som 
har valgt den oppdelingen, så er det en egen seksjon som heter fremtidens transporter som jeg 

jobber i. Jeg er en rådgiver der og tanken.. tanken der, og vi er fem stykker, tanker er det å egentlig 

fremme bærekraft i mobilitet i samarbeid med offentlig og private aktører eksternt. Og det er å 

bygge og dele kunnskap gjennom deltakelse i prosjekter og da bygge, men også dele og kunnskap 

her går jo ikke bare på ren informasjon, men også hvordan skal vi kunne bruke de tingene vi er 

med i andre steder enn det det kanskje er tenkt. Og være pådriver til utviklingsarbeid i Viken 

gjennom prosjekter og piloteringer. Også er det innenfor, ikke bare mobilitet, men vi ser også på 

innenfor hele dette infrastrukturområdet, så når driver og planlegger ved utbygging, ved drift og 

vedlikehold: “hva kan vi gjøre, hvem skal vi prate med, hvem skal vi involvere internt og eksternt 
for å kunne fremme mobilitet?”, Det har en stor del, både teknologifokus, men også det med 

involvering. Det å gjøre seg kjent med de tingene som foregår der ut blant annet på både 

Kongsberg og Ruter. Jeg kommer fra Statens Vegvesen selv. Egentlig bakgrunn fra IKT, men har 

jobbet med produktutvikling og prosjekter og det siste året så har jeg vært kundeansvarlig inn mot 

det som var veiavdelingen og transportavdelingen og bidratt der med å se på prosesser, 

prosjektoppstart og effektivisering. Det er derfor jeg også synes dette var en morsom og 

interessant stilling å søke på for at den skal dekke  både denne type piloteringer og oppstart, 

men også se på hvordan vi kan… bruke kunnskapen til å endre og effektivisere prosesser da.  

 

05:40 Tror du det er spesielt for Viken? 

- 05:42 Nei… det tror jeg ikke er spesielt for Viken. Det som er spesielt for Viken, sånn som jeg 

har… er vel at Viken har satt holdt på si… har gitt oss mulighet til å dedikere oss til det arbeidet. 

Så når vi jobber med prosjekter så ser vi jo nå at vi får rutet prosjekter og informasjon og dialog 

til oss. Så vi blir en sånn første kontakt for å dra med oss andre seksjoner og andre miljøer inn 

internt. Og det er interessant synes jeg da for da begynner man å gjøre seg litt kjent i markedet der 

ute. Både for samarbeidspartnere, så blir det antageligvis lettere enn å lete seg fram til hvem i 

fylkeskommunen man skal prate med for å få med seg ressurser eller få med seg… eller begynne 

et samarbeid da. Det er ikke sånn at vi skal drive alt og lede alt, men vi skal holdt på si ha denne 

oversikten som jeg tror at kan være nyttig å kunne ha noen dedikerte ressurser til. 

 
07:12 Men hvordan ble dere en del av Testarena Kongsberg? 

- 07:18 Det var det jo Kongsberg… Buskerud fylkeskommune har jo vært med og da har Viken 

egentlig bare… altså bare videreført den deltakelsen. Også har det landet på den seksjonen jeg 

jobber på også… i samråd med min leder så meldte jeg meg og synes at dette var interessant å 
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delta på etter at jeg var med på det første møtet. Og fortsetter egentlig som en del av 

styringsgruppen etter det da. Det er gjennom Buskerud fylkeskommune.  

 

08:03 Vet du hvordan de ble involvert? Det er jo før din tid men..  

- 08:04 Nei.. ikke direkte, men jeg har forstått at Buskerud fylkeskommune har hatt en proaktiv 

måte å jobbe på og har med å drive med denne type pilotering. Jeg tror de har vært ganske aktive 
i å promotere og snakke opp denne type aktivitet. 

 

09:02 Men hvordan samarbeider dere nå med de andre aktørene?  

- 09:04 I TKC&L?  

 

09:08 Ja 

- 09:09 Jeg kjenner jo et par.. holdt på si er med kjenner jeg fra Statens Vegvesen, fra et par 

prosjekter der. Så sånn som jeg ser da, sånn som jeg ser det fremover og det er noen eksempler 

som jeg antageligvis kan gi, i styringsgruppen så vil man løfte opp en del prosjekter, sånn som de 

som kommer inn og som man ønsker å diskutere. Og det er jo der samspillet kommer ved at de 
prosjektene og de problemstillingene som man tar opp, der vi lærer av hverandre. Og et prosjekt 

som kom opp nå, holdt på si ved siste styringsgruppemøte, så var det en problemstilling rundt 

kolonnekjøring. Den problemstillingen har vi en dialog med et annet selskap på som vi følger 

fordi de skal pilotere det for et annet fylkeskommune i Tromsø og Finnmark rundt kolonnekjøring, 

og da var det interessant å spille inn den piloten og det prosjektet slik at man ikke trenger å finne 

opp kruttet på nytt igjen, men kanskje kan ta både læring og komme raskere i gang med den 

problemstillingen. Og mens vi prater om den problemstillingen, så får man jo et spørsmål.. og der 

jo, jeg tror det er her jeg synes det er så interessant liksom med disse litt tette gruppene hvor du 

deler informasjon på tvers, så får jeg et spørsmål om vi kunne ha tenkt oss å være med på et annet 
prosjekt som de skal starte opp rundt automatisert drift og registrering av tilstand på gang og 

sykkelsti. Og da tar jeg det med inn i.. holdt på si «riggen» også prøver vi å finne ut hvem er det 

hos oss som kan være ressurspersoner inn der. Og det er vel sånn jeg ser for meg at 

styringsgruppen på en måte kommer til å… når man tar opp problemstillinger, så vil vi kunne 

hekte problemstillingen kanskje på noen knagger og dermed drive hold på si læring på tvers. Og 

det er også litt av hensikten tror jeg med denne gruppen er at vi skal kunne se ting på tvers av 

Viken og på utsiden av Viken.  

 

12:07 Men hvordan vil du si at de andre aktørene bidrar i samarbeidet? Altså hvordan ser du deres 

rolle i samarbeidet?  

- 12:19 Jeg ser vel for meg at det vi har jo ikke direkte… vi har ikke spilt inn, altså fra Viken så har 

vi ikke spilt inn noen prosjekter eller problemstillinger enda, men vi ser på.. prøver å jobbe fram 

noen metodeverk for hvordan vi skal kjøre pilotprosjekter. Nå har vi jo fra kollegaer både fra 

Akershus og Statens Vegvesenet og Østfold fylkeskommune som har litt erfaring med det, men 

jeg vil jo tenke meg at vi… etterhvert som vi for noen problemstillinger løfter det inn i den 

styringsgruppen for å få noen tilbakemelding på om dette kan kjøres innenfor det 

kompetanseområdet eller om det er for eksempel andre som gjør tilsvarende. Jeg har jo tro på… i 

hvert fall innenfor en sånn… innenfor den styringsgruppen så har jeg stor tro på at man snakker 

tett sammen og deler. Gir informasjon til hverandre.  
 

13:37 Men hvis du tar det andre veien da. Hva mener du Viken bidrar med i samarbeidet? 

- 13:39 Jeg tror vi kan… litt avhengig av problemstilling, men jeg tror vi kan bidra med kompetanse 

på de… noe av det som skal piloteres innenfor planlegging, mobilitet, drift og vedlikehold og 

infrastruktur, så tror jeg vi har mye kompetanse hos oss fra Statens Vegvesen og fra 

fylkeskommunene. Jeg kjenner jo ikke alle detaljer og alt som har foregått i fylkeskommunen… 
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de tre fylkeskommunene før det ble Viken, men Østfold har jo hatt stor… har jo drevet å testet ut 

dette med “HjemJobbHjem”-sykkel etter et sånt prinsipp som man også har testet ut i Rogaland. 

Man har gjort en ganske bra skalatest nå på gratis… kollektivtrafiKKi Fredrikstad, så jeg tror vi 

kan bidra med at vi er en ganske god testarena. Vi er store. Det er ganske mye mennesker… 

samtidig så er vi såpass små at det går an å få til ulik pilotering. Så tror jeg at vi er såpass spredt 

at vi har både gresslette strøk. Vi har mindre byer, tettsteder… og vi har store byer. Altså du har 
muligheten til å drive med pilotering på ulike nivåer også se hvor er du treffer de ulike brukerne.  

 

15:46 Men er det deres avdeling da som har fått de midlene som trengs for å da eventuelt kunne 

teste disse ut eller hvordan fungerer det? 

- 15:55 Jeg tror… jeg tror ikke det er så mye midler akkurat i seksjonen til det. Jeg har ikke sett noe 

budsjett enda, så her er det jo og… og bruke holdt på si de midlene som er i omløp. Tanken er vel 

at vi skal kunne spille inn til blant annet politisk ledelse hvilke prosjekter og tiltak vi synes… altså 

vi mener at man bør bidra med penger inn i også har du en god del forskningsmidler, både 

nasjonale og internasjonale som disse pilotene blir kjørt innenfor. Og sånn som i Fredrikstad med 

gratis kollektivtrafikk, så har jo det vært en del av Bymiljø-pakken sant, så jeg tror det er veldig 
mange ulike virkemidler hvis man har en god idé og klarer å gjennomføre det og pilotere det på 

en god måte. Så finnes det noen midler som man kan søke på der ute uten at det skal finansieres i 

sin helhet av private aktører eller av fylkeskommunen.  

 

17:18 Men tror du deres rolle inn i det hele her spiller en viktig rolle når det kommer til å få disse 

pilotene fremmet for politikere eller for å få støtte da? 

- 17:35 Ja, vi ser jo litt på… vi prøver nå å se litt på hva er det vi kan… hvordan kan vi stressteste 

de ulike pilotene? Altså hva slags… både kompetanse trenger vi, men hva slags modeller og type 

sjekklister eller innfallsvinkler trenger man for å kunne kvalitetssikre et forslag til en pilot. For 
det er mye av de og det er ikke sånn at det er midler til alt og alle og der… jeg vet ikke om det går 

litt inn på det du holdt på si ønsket å jobbe med og det var jo dette med brukerinvolvering, for et 

av de tingene jeg har forsøkt å lese meg litt opp på akkurat rundt dette med innovasjonsmetoder 

da og som jeg tror kommer til å være ganske viktig for oss i å kunne kvalitetssikre og stressteste 

disse pilotene er brukerbehovet og verdien som en eventuell pilot gir til forbrukeren.. eller brukere 

eller innbyggere av Viken. Hvor ikke vi ønsker å på en måte teste teknologi bare for å teste 

teknologi ikke sant.. jeg tror vi ønsker å teste tjenester og… litt sånn… så er teknologien del av 

det. Men… hva er det vi… sant hva er det som er bærekraftig? Det er nok av de der ute som tester 

teknologi, men jeg tror at de må komme et stykke videre og bruke teknologien til det som gir 

innbyggerne og om det så er…  innenfor mobilitet da. Som er det vi skal fokusere på. Og det så 
er buss, sykkel, ferje… hydrogenferjer og så videre ikke sant. Inputen inn mot der er at: “Ja, vi 

ønsker nok å involvere brukerne ganske mye i å identifisere hva behovet er”. At vi løser det rette 

problemet da.  

 

20:22 Men hvordan føler du TKC&L spiller inn der? 

- 20:25 Jeg kjenner det ikke godt nok. For å være helt ærlig så har jeg ikke vært involvert nok til at 

jeg kan si det ene eller det andre. Så er jo bare spørsmålet om det man har testet ut i TKC&L til 

nå… skal man si at det er såpass nytt. Slik sånn som denne automatiserte fejerobotten som du 

ønsker å teste ut på gang og sykkelsti, så er jo det en type teknologi, men jeg tror at det er liksom 
hvordan du rigger prosjekt og hva er det man ønsker å finne ut av. For en sykelist så ville jeg tro 

at det å ha en fri sykkelsti på vinteren vil være viktig og da.. hvis det er det man ønsker å teste ut, 

så er det holdt på si.... da vi må finne ut hva man ønsker å løse og for hvem. Og der kjenner de 

prosjektene som pågår i dag godt nok også er vi jo akkurat i oppstartsfasen på de prosjektene 

som… som holdt på si vi har blitt bedt om å delta i.  
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22:02 Og hvilke prosjekter er det da?  

- 22:03 Akkurat nå så er det dette med automatisert drift og registrering som kom opp. Så er det 

de.. de driver og rigger et prosjekt på E34, hvor jeg vet at de har hatt veldig tett brukerinvolvering. 

Både privatpersoner, men også næringsliv og der de kom opp med ja, 8 … 9 ... 12 konkrete 

problemstillinger som de ønsker å teste ut, hvor kolonnekjøring da var en av de tingene som hadde 

kommet opp i de workshopene som de har hatt. Og derfor synes jeg også at TKC&L, tror jeg… 
vi har jo mye lære av den måten å jobbe på, altså hvordan involverer du sluttbrukerne der ute: 

“Hvilken metodiKKbruker du for å identifisere de behovene?”.  

 

23:09 Men sånn generelt da med de andre aktørene, har det vært noen utfordringer der? 

- 23:11 Nei, altså det vet jeg ikke enda… ut i fra det møtet jeg hadde så ser jeg vel ingen sånne store 

konfliktlinjer. Du har jo representanter både for de private, Kongsberg kommune, 

universitetsdelen av det, du har folk som i den styringsgruppen der som sitter fra Statens Vegvesen 

og Viken, så mitt inntryKKfra det ene styringsgruppemøte var at dette er en gruppe mennesker 

som ser for seg løsninger og som er opptatt at man ikke ridde sin egen hest bare. Her ønsket man 

å lykkes og lykkes sammen. For disse problemstillingene man ønsker å løse er såpass komplekse 
at det er ikke en aktør som kan løse det alene da. Sånn som Statens Vegvesen har mye kompetanse 

innenfor drift og vedlikehold, men etter at de har avgitt fylkesveiene, så sitter de med kompetanse 

som… ikke sant den blir litt for snever for bare riksveiene ikke sant. De må samarbeide for å 

kunne dra nytte av den kompetansen på våre veier også.  

 

25:11 men er det noen andre hindre eller utfordringer som du ser og da ikke nødvendigvis med 

samarbeidet, men sånne andre faktorer som du mener kan være på virkene i forhold til å finne de 

gode løsningene? 

- 25:22 Ikke de gode løsningene kanskje, men jeg tenker at vi… altså det er jo et… etterhvert så 
kan det jo hende at det vil være en del diskusjon om hvilke prosjekter som skal finansieres. Jeg 

ville tro at Viken da spytter inn litt penger. Jeg kjenner ikke akkurat til finansieringsmodellen 

enda, men sant.. jeg vil jo tro at ressursproblemet vil kanskje bli mer en diskusjon over tid enn det 

er i dag altså… Også tror jeg at det er jo denne type selvkjørende bussen som går i Kongsberg 

som man har testet og etterhvert som man ønsker å teste flere ting… etterhvert som jeg tror at 

man kanskje kan bruke den “kompetanseclusteren” som er i Kongsberg kanskje andre steder i 

Viken, altså dra nytte av denne kompetansen. Så vil det jo… så vil det jo treffe holdt på si hvor 

ressursene går i null. Og hvordan dialogen blir da når du må begynne å prioritere basert på litt 

ulike ståsteder og prioriteringsønsker, men sånn som jeg ser det i dag, så oppfattet jeg egentlig de 

som satt rundt bordet som positive og holdt på si ønsket å lykkes sammen og lære av hverandre.  
 

27:15 Men ble det nevnt noe sånn i forhold til innbyggere. Altså den overordnede oppfattelsen over 

at innbyggere må bli tatt med i prosessen, kom det frem eller? 

- 27:31 Ja, det kommer frem i et perspektiv som omhandler bærekraft og forretningsmodell. Som 

jeg sier at vi kan gjerne pilotere og holdt på si bruke midler på å pilotere holdt på si teknologi, 

men i den diskusjonen som var så kommer det frem at det må være en forretningsmodell. Altså 

det må være noen som er villige til å betale for det og hvis du ikke har hatt den dialogen i forkant 

med de som du tror er kundene dine, om det så er vanlige innbyggere, næringsliv… det kan jo 

også være statlige etater som ser at det som kommer ut av en sånn pilot er såpass nyttig og 
effektiviserende at dette kan vi kjøpe oss inn i. Det er derfor jeg tror at… i den diskusjonen så var 

det klart at vi må tenke forretningsmodell. Vi må tenke bærekraftig og da tenker jeg økonomisk 

bærekraft. Det må være selvfinansierende. Og hvis du da ikke har hatt dialogen med brukerne 

eller det du tror er kunder, så vil du på en måte ikke lykkes for da tester du ut og kjører noe som 

du ikke vet om du får solgt. Og eksempel da fra E34, mener at det var den strekningen, så har man 

hatt tett dialog med ulike brukergrupper og vi i Viken, når vi ser på hvordan vi skal drive våre… 
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altså pushe våre prosjekter, så er brukerinvolveringen ganske viktig. Altså behovsavklaring er en 

ganske viktig og kanskje det viktigste man starter med. Og det vi diskuterer rundt her nå er liksom 

å finne… vi må finne måter og lære da av TKC&L: “Hvordan er det vi involverer?”.  

 

30:00 Men hvem føler du er ansvarlig for å sikre at innbyggerne blir inkludert i TKC&L? 

- 30:09 Det vil være de som sitter i styringsgruppen. Jeg tenker at… sånn som meg må stille de 
spørsmålene som må stilles for å sikre at man får til en involvering, så det… det trenger ikke å 

være så veldig mye mer tenker jeg… så komplisert enn det enn at det ligger som en del av 

prosessen man kjører. Som en del av pilotering. Som en del av prosjektet. Altså når man starter 

opp også er det jo basert på noe innspill. Det er noen problemstillinger. Det er kanskje en 

kommune som har luftet et problem. Det er næringslivet som har luftet et problem, men den 

initielle problembeskrivelsen trenger jo ikke å være problemet. Altså en del av metodikken, en 

del av involveringen må jo være å prate altså å involvere de man tror blir påvirket. For min tanke 

rundt det, uansett hva man ønsker å teste ut… vi har et eksempel på Lillestrøm hvor man ønsker 

å se på trafikkregulering og i de initielle diskusjonene her så ved å stille noen litt dumme spørsmål, 

så finne man jo ut at man vet kanskje ikke hvem kunden er. Ja, altså bussen skal frem, men hvem 
er det som sitter på bussen? Hvor kommer de på? Hvor skal de av? Hvem sitter i bilkøen? Hvem 

er det du ønsker å påvirke? Hvor mange biler er det du trenger å få bort ifra veien for at bussen 

skal få det enklere? Ved å stille noen sånne spørsmål så tror jeg man kan kanskje identifisere at 

det det er en bestemt brukergruppe man ønsker å jobbe mot og har de kanskje en løsning på det 

problemet som ikke treffer hvis man bare hadde sett veldig bredt? Jeg tror en del av de prosessene 

vi jobber etter, må være brukerinvolvering og finne hvem er det du egentlig prøver å løse ting for. 

Og er.. enten så… også er det bærekraftig å løse det på den måten? En av de kan jo tross alt være 

at fylkeskommunen eller kollektivselskapene har det som en del av driftsbudsjettet ikke sant, fordi 

det løser en del av samfunnsmessige problemstillinger som gir effekt andre steder. Sånn som det 
er i dag så har ikke… jeg har ikke foran meg på en måte en prosjektmetodiKKsom sier at vi skal 

jobbe på denne og denne måten for å involvere brukerne, men det er noe som jeg ønsker å bygge 

inn i måten vi jobber på. Og da kan vi gi holdt på si… på arenaer som TKC&L, så kan vi være 

dem som stiller de spørsmålene… hvis de ikke kommer opp. Vi kan stille de spørsmålene i de 

ulike styringsgruppene og i de ulike prosjektene vi er en del av. Jeg tror at… det er sånn jeg tror 

at vi må jobbe ikke sant, vi må liksom være bevisste på det er måten vi skal jobbe på. Så må vi 

sikre… at vi jobber på den måten.  

 

34:25 Er det noen flere faktorer, for slik jeg tolker det nå da i hvert fall, så mener du at metodiKKer 

helt sentralt for å komme frem eller for å involvere brukerne, men er det noen andre faktorer du 

mener det er verdt å trekke frem? Sånn særlig på fylkesnivå som du mener er avgjørende og som 

dere må jobbe med å få komme frem ditt dere vil da? 

- 34:49 Ja, altså jeg tror at vi… og da kommer du nok lengre inn på holdt på si.. det som kommer i 

etterkant av den verdikjeden. For sånn som vi har pratet nå, så… jeg er nok fortsatt på den første 

delen av dette ikke sant. Det er… syv uker er det vel nå ikke sant. Så vi har nå blitt enig at det 

med brukerinvolvering er viktig også kommer du inn på dette med virkemidler og 

løsningsperspektiv. Og da er det litt sånn spørsmål om hva… noe tenker jeg må løses… noe er 

rene brukerperspektivsbehov. Også… må jo det spilles både inn mot politisk ledelse og for 

eksempel oppdragsbrev til kollektivselskapene. Andre problemstillinger jo hvordan de… altså 
hvilke samarbeidspartnere har vi? Og det er jo noen problemstillinger som… gagner brukerne der 

ute, men som kanskje ikke man er klar over gagner problemstillingen. Nå bor ikke jeg i 

Trondheim, men  jeg hørte liksom med noen kolleger at en av grunnene til at de har fått opp 

sykkel…. den sykkeldelen på vinteren, er jo fordi man driver veldig mye med vedlikehold. 

Vintervedlikehold og det gjør man jo her i Oslo også og… og da er litt spørsmålet er det noen som 

har spurt brukerne der ute om de har lyst til å sykle eller ikke, men er i hvert fall inne på noen 
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løsningsområder, altså politisk vilje da for å legge til rette… for deretter å liksom få opp dette 

med brukerperspektivet. Det er ikke alle som skal sykle på vinteren, men jeg tror at det er… det 

er mange måter, det er mange ulike innfallsvinkler som jeg tror at man må jobbe med og politisk… 

og hva politikerne vil er jo også en del av det perspektivet der.  

 

37:43 Men er det noen utfordringer som du er med å involvere brukerne? 

- 37:45 Nei… altså jeg tenker jo at… om du ser på køproblematiKKsom mobilitetsproblematikk, 

så kommer du jo ikke… du kommer jo ikke unna å spørre de du skal løse noe for hva de vil ha. 

Også skal man jo ikke spørre akkurat hva de vil ha, men man må på en måte involvere de slik at 

man løser problemstillingen. Jeg tror vi er over.. om det så er offentlige tjenester, så tror jeg vi er 

over den biten hvor et selskap eller en offentlig aktør mener hva man skal løse for de der ute. At 

vi rett og slett må spørre, vi må involvere brukeren for å finne de riktige løsningene. Altså jeg har 

jo ikke noe. Jeg har prøvd å sette meg inn i dette som går på tjenesteutvikling og innovasjon og 

hele nøkkelen tror jeg i å finne gode løsninger er å involvere brukerne. Det er derfor jeg prøver å 

være såpass… ikke.. jeg prøver ikke å trekke det fram bare fordi at.. du skal tro at det er viktig, 

men jeg… ut i fra all den holdt på si… alt det jeg har lest til nå tilsier at vi klarer ikke å finne de 
gode løsningene for de riktige personene, altså for de riktige menneskene hvis vi ikke involverer 

de. Jeg er… det slår meg bare mer og mer at dette er… det er viktigere og viktigere fordi vi har 

ikke uendelig med penger. Vi skal ikke løse bare problemer fordi som bor i en storby. Vi skal på 

en måte finne gode løsninger for de som bor i småbyer og de som bor litt utenfor. Hvis vi skal 

kunne finne gode løsninger for de, så må vi jo spørre hva de vil ha. Og det er veldig lett og dykke 

ned i… det er veldig fort å bare dukke ned og litt sånn at: “Ja, her trenger du en sykkelsti eller her 

trenger du en buss” ikke sant… Og det er det jeg mener at… og nå er jeg litt sånn…  at jeg tror at 

det er kjempeviktig og jeg tror ikke at vi klarer å være effektive og finne gode løsninger som 

brukes hvis vi ikke involverer brukeren og dette er jo kanskje litt nytt innenfor det området vi 
jobber. Det er helt klart ikke nytt innenfor veldig mye annen innovasjon og utvikling.  

 

41:50 Men hvordan… hvis du tenker litt sånn umiddelbart da, hvordan mener du at innbyggerne 

bør vi involvert? Altså sånn på hvilken måte? 

- 42:04 Det vet jeg ikke enda… rett og slett. Sånn som denne problemstillingen i Lillestrøm, hvor 

man ser på trafikkstyring så er det litt sånn… jeg vet ikke hvor hensiktsmessig det er å fylle en… 

fylle en gymsal med folk for å få deres behov liksom. Jeg tror ikke det løser noe. Jeg tror man må 

bare… og det vet jeg ikke enda. Det har jeg ikke tenkt så veldig mye på og det tror jeg vi må lære 

litt av hva de andre gjør også. Men… ja, workshoper og involvering, men jeg har ikke det bildet 

foran meg rett og slett hvordan man skal… Det finnes jo metoder og det er jo gjort. Hvordan det 
vet jeg ikke enda. 

 

43:11 Men har du jobbet med noe innbyggerinvolvering fra før av eller er det på en måte nytt? 

- 43:15 Nei. Jeg har jobbet med behovsavklaringer og holdt på si prosessforandringer, men det har 

jo vært mer innenfor holdt på si mindre grupper og ett til ett i Statens Vegvesen, men ikke på det 

nivået. Det er jo bare spørsmål om vi skal det ikke sant eller om vi skal sitte i og være med og 

være... at vi skal ikke… Jeg vet ikke helt om vi skal drive disse prosessene. Vi må jo finne de 

gode samarbeidspartnere som kan drive prosessene, men vi må ha dette i bakhodet uansett. Vi må 

vite noe om det. Hvor er vi i forhold til en del sånne prosjekter, det er jeg fortsatt litt usikker på. 
 

44:17 Ja, for hvordan ser du egentlig på fylkeskommunen sin rolle når det komme til å på en måte 

sikre at innbyggerne blir inkludert? 

- 44:26 Ja, der er det jo.. ikke sant, fylkeskommunen skal jo bli en… regional utvikler. De skal være 

en samfunnsutvikler. Jeg tror det kommer til å være en ganske...  samarbeid med kommuner. Vi i 

gruppen nå har jo… om det svarer direkte på det spørsmålet du hadde, men… vi har jo lest litte 
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granne rundt altså.. det nye kommune for eksempel da. Indre Østfold har jo en eller annen politisk 

plattform for det nye Indre Østfold. De har et klimaregnskap også har vi tenkt nå til å gå inn og.. 

prøver å finne ut av hvilke problemstiller er det indre Østfold har? Så har vi noen tanker selv, men 

så har vi tenkt til å være ganske… spille med ganske åpne spørsmål. Blant annet så er det i 

klimaregnskapet at de ønsker å få opp sykkelandelen. Også tror vi at vi har noen tanker rundt det. 

Vi har tenkt til å gå inn da og spørre de akkurat rundt dette med klimaregnskap og politisk 
plattform også se hvilke problemstiller er det som dukker opp. Og dermed drive.. altså se: “okei, 

hva må til for å løse de problemstillingene?”. Og der kommer jo brukerinvolveringen i kommunen 

inn. Så er det bare spørsmålet om skal vi, i den seksjonen som jeg jobber, skal vi drive den 

prosessen eller skal vi finne noen samarbeidspartnere i Østfold som vi kan hekte på for å hjelpe 

kommunen med for eksempel å få.. altså.. få det klimaregnskapet til å gå opp da sånn som de 

ønsker.  

 

46:40 Men hvordan vil du egentlig definere innbyggerinvolvering? Hvis du skulle ha definert det 

på et vis. Eller hva legger du i det? 

- 47:27 Det jeg legger i det… altså ja. Jeg vet ikke om det er så stor forskjell på, hvis vi snakker om 
konsumentinvolvering og brukerinvolvering altså innbyggerinvolvering da. Når man utvikler 

tjenester så kan vi jo ikke utvikle den tjenesten hvis vi ikke… har gått i dialog med de som skal 

bruke den. Jeg har ikke noe definisjon, men vi må jo prate med de det gjelder da. Så må vi jo ha 

en… vi må ha en problemstilling på en måte og den problemstillingen kommer jo fra noen brukere 

eller kommer fra innbyggerne.  

 

49:06 Men litt sånn avslutningsvis her da, hvordan mener du at man skal komme frem til de gode 

løsningene innenfor mobilitet? 

- 49:20 Jeg har tro på åpenhet. Deling. Jeg er ikke helt sånn sikker på hvor lett det er å løse det, 
men jeg tenker at den metoden man har valgt med for eksempel Entur har en av nøklene til suksess. 

Så… informasjon og være åpen. En av… hindrene tenker jeg for mobilitet er antall aktører som 

man må forholde seg til. Og det og å kunne forholde seg til en aktør som har tilgang til all den 

informasjon den aktøren trenger. Det er noen spe start på det nå, hvis du ser på Vy appen da du 

der kan kjøpe billett, og spesielt innenfor Akershus da, Oslo, så kan du kjøpe billetter i Vy appen 

for Ruter. Den billettering går mellom de selskapene og jeg tror at hvis jeg som forbruker skal… 

hvis jeg skal ha den tjenesten og det kommer flere og flere aktører, ikke sant du har både sykler, 

du har biler, du har bilkollektiv, og hvis jeg nå skal finne ut om det er en ledig bil, så må jeg 

kanskje ha to-tre apper på Bilkollektivet også må jeg ha Nabobil og så videre. I mitt hode og litt 

av det som jeg… prøver å formidle til de andre er at all den informasjonen må være tilgjengelig 
for alle. Altså hvis det er Bilkollektivet som gir meg som forbruker beste.. si den beste 

brukeropplevelsen selv om jeg bare har lyst til å kjøre tog, så er det Bilkollektivet jeg skal forholde 

meg til fordi det er de jeg bruker mest. Også innimellom så har jeg lyst til å kjøre tog, ja, men da 

trenger jeg ikke å forholde meg til de som kjører tog. Da forholder jeg meg bare til den ene aktøren. 

For å kunne skape gode tjenester, så tror jeg at den informasjonen må tilgjengelig for alle.  

 

52:40 Men mener du da at det er en aktør som tar styringen eller mener du at det er mulig at man 

har koblet opp den informasjonen til alle apper? 

- 52:57 Jeg tror at fylkeskommunen må legge til rette for at det er en aktør som er den integratoren. 
Det kan være en eksisterende aktør, men at den integratoren må dele. Og det er jo ganske… det 

er jo ganske komplekse ting så… det er jo ikke sånne ting som er gjort på… litt sånn i løpet av 

noen måneder ikke sant, for det er jo ganske komplekse strukturer som jeg ikke kjenner godt nok 

heller. Men jeg bare tror at vi som fylkeskommune må legge til rette slik at den informasjonen er 

tilgjengelig til alle aktører og at vi kan stille krav til en integrator hvor den informasjonen 

tilgjengeliggjøres. Og Entur er jo et.. ikke sant er et godt eksempel, sånn at hvis jeg skal til 
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Trondheim og når jeg er i Trondheim. Før så måtte jeg jo laste ned AtB sin app. Nå kan jeg kjøpe 

den billetten fra Entur. Men jeg vil jo ikke det heller ikke sant, for jeg.. for jeg forholder meg stort 

sett til Vy. Og jeg har månedskortet for Ruter i Vy… derfor vil jeg også kunne kjøpe billetten til 

AtB i Vy sin app. Det er jo de teknologiske mulighetene som jeg tror... som gjør at man kan finne 

gode mobilitetstjenester. At man ikke låser siloene, men man åpner opp. Og da får du jo den 

innovasjonen tenker jeg, hvor de selskapene, de tjenesteleverandørene som er flinkest til å 
involvere brukerne, som er flinkest til å finne de gode løsningene, det er jo ditt brukerne går. Og 

da får du en litt sånn annen konkurranse og en litt annen dynamikk.  

- 56:00 Sånn som innenfor Stor-Oslo, innenfor Viken så tror jeg ikke det er… levbart. Eksempelet 

er jo at hvis du… ikke sant hvis du er i Sarpsborg så har du tre ulike parkeringsapper. Hvis du er 

i Fredrikstad, så må du ha tre ulike… fire ulike parkeringsapper. Det er liksom ikke… det er ikke 

hensiktsmessig. Det gir i hvert fall ikke brukerne noen gode tjenester.



1 

Vy  

00:15 Men jeg tenker at… hvis du bare kan fortelle litt om stillingen din først og fremst? 

 
- 00:22 Ja. Jeg jobber som strategi-og forretningsutvikler i Vy… og fått siden i høst ansvar for å 

bygge opp selvkjørende buss som et område i Vy, så det er… Så til nå så har jeg jobbet med 

ulike… vi sitter i en… en egen avdeling som jobber med nye mobilitetstjenester. Så vi har lansert 

Vy Biler i Oslo, som er tilsvarende det som er i København. Som du kanskje kjenner derfra, med 

GreenMobility… også har vi… så starter vi nå et Taxi-prosjekt, hvor vi skal integrere taxi i… Vy-

appen, også jobber vi med en del bestillingsbusser. Vi jobber i pilotprosjekter på det og… vi skal 

gjøre noen flere mikromobilitetsprosjekter, så vi gjør på en måte alt av… nye ting som skal inn 

og... forhåpentligvis i fremtiden styrke kjernen, som er buss og tog, men også kunne være et 

selvstendig forretningsområde. Så en del av den satsingen er selvkjørende buss, som jeg nå jobber 

100% med. Og da eier vi en andel i Applied Autonomy, som er sentrale i Kongsberg-prosjektet, 
så det er… det er sånn vi henger… blant annet sånn vi er med der.  

 

01:44 Men kan du fortelle litt mer hvordan dere kom inn i prosjektet? 

- 01:45 Ja, det… hvis jeg husker riktig, for dette var vel litt før jeg også var dedikert inn i dette her, 

men det startet jo som et EU-prosjekt, EU-fondet prosjekt og det var kommunen, Kongsberg 

kommune som var aktive sammen med Applied Autonomy og fiKKEU-midler til å starte og 

komme i gang. Men så trengte vi jo en buss og på det tidspunktet så var… Vy Buss var jo 

bussoperatøren der fra før av og samtidig så hadde vi også begynt å kjøpe oss opp i Applied 

Autonomy. Så da… da endte det opp med at vi kjøpte bussen og leide den ut til Brakar… og 
kommunen. 

 

02:26 Okei, så det er sånn det er koblet sammen altså 

- 02:27 Ja! Så… vi har egentlig da vært leverandør av buss og verter, så vi bruker Vy Buss-verter 

til å operere de bussene. Også… når den EU-finansieringen tok slutt, for I starten så var det… De 

EU-pengene dekket en buss, mens Brakar leide den andre bussen og du er kjent med Brakar og 

Brakas rolle? Det er de som administrerer kollektivtrafikken, så de… de la ned en.. eller gjorde 

endringer, sånn at I stedet for å kjøre full buss på dagtid, så satte de inn to selvkjørende busser. Så 

da EU-pengene tok slutt, som var I sommeren nå I 2019, så giKKvi inn og… sponset den ene 

bussen for å holde det i livet og være med inn som en mer aktiv part I prosjektet. Så vi 
giKKegentlig fra å være, kall det en leverandør av buss og verter, til å bli en litt mer aktiv partner.  

 

03:28 Men hvordan samarbeider dere med de andre aktørene I det nettverket? 

- 03:33 Du… det er et godt spørsmål. Vi har.. vi har.. for min del, så jobber jeg tett med Brakar, 

som er administratoren av busstjenesten. Så vi har da prosjektmøter jevnlig med Brakar og 

Applied Autonomy for å forvalte selve selvkjørende buss-prosjektet. I tillegg så er det jo flere ting 

som vi gjør hvor Testarena By&Lab og… Kongsberg kommune og sånne ting er involvert. Og 

det handler om… vi ønsker å bruke det som et utstillingsvindu på test at ny teknologi og… og få 

til videreutvikling og da også næringsutvikling, så vi har blant annet hatt et seminar nå nylig i 

Kongsberg, som var... Testarena By&Lab som var egentlig hovedarrangør, men som vi også var 
med på og… jeg holdt et innlegg og, ja. Så vi prøver å sette opp og planlegge aktiviteter sammen 

for å sette dette prosjektet på kartet og for å “pushe” utviklingen videre, så på det seminaret for 

eksempel så testet vi… eller gjorde en demonstrator av en selvkjørende buss uten vert, så var 

første gangen det var gjort i Norge. Også skal vi… så planlegger vi noe tilsvarende i april, hvor 

vi sammen med… med gjengen her skal vise frem en ny buss som vi har kjøpt inn, som er siste 
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skrik av selvkjørende buss, ny generasjon 3, som den så fint heter. Og da skal vi… også ha et sånt 

publikumsarrangement og skal vise frem bussen og folk kan prøvekjøre og… forhåpentligvis teste 

uten vert i… Gågaten i Kongsberg, selv om det høres skummelt ut, så er det ikke det. Så det er 

sånne ting vi gjør sammen med de som… ja, er partnere i prosjektet.  
 

05:17 Men hvordan vil du se Vy sin rolle ta en del av det hele? 

- 05:22 For oss så er det jo… altså det vi ser er at vi har jo samme interesser som flere av de andre 

her, så dette er for oss vinn-vinn-samarbeid, ved at vi.. vi får erfaring og får testet det ut. Og dette 

er noe vi egentlig kunne ha gjort mange steder, men… det er… veldig mye bedre å gjøre det i 

Kongsberg når man har hele dette nettverket rundt som er med og ønsker at få til det samme, så 

kan vi spille hverandre gode og det er lettere å få til ting der enn andre steder… ser vi da. Så… og 

her, sånn som, her kom det egentlig litt til oss. Her var det ikke vi som var nær, aktiv part og 

initierte det opprinnelig. Det kom litt til oss også har vi underveis i prosjektet virkelig sett verdien 

av å være med på noe sånt da.  
 

06:14 Men hvordan kom det til oss, altså til dere mener jeg? 

- 06:17 Ja, det var at vi hadde busskontrakten i Kongsberg 

 

06:21 Men hvem var det som tok initiativet til det samarbeidet da? 

- 06:25 Nei, altså det er jo flere… det ene var jo endringsordren som Brakar gjorde og det var... 

Alternativet til Brakar var jo å kjøre alt på anbud, men i stedet for… og det er de jo pålagt, men 

da kjørte de endringsordren til oss som var operatør der fra før av. Sånn… de mener er litt av 

suksessen også fordi da… på det tidspunktet så hadde vi også gått inn i Applied Autonomy og de 
ønsket å brukes oss som var til stedet i Kongsberg fra før av pluss Applied, som var et Kongsberg-

basert selskap. Hvis de skulle ha hatt tjenesten på anbud, så kunne fort blitt en utenlandsk operatør, 

men de ønsket også å ha lokale… partnere inn da.  

 

07:02 Men hvordan går man utover den… jeg er ikke så god på regelverket, men hvordan går du 

utenom det å ikke ha anbud? 

- 07:08 De har hatt anbud på busstjenesten og det var Vy Buss som opererte… eller opererer 

bybussen i Kongsberg, så vi har allerede sjåfører og vi kjører alt av busser og vi kjører den bussen 

som nå er lagt ned. Så er det Vy Buss som kjører den… når den selvkjørende bussen kjører som 

er utenom rush, så er det en rute vi hadde før. Så vi mistet litt av kjøringen vi hadde kontrakt med, 
men fiKKden da tilbake gjennom å operere den selvkjørende bussen. Så den har på en måte vært 

på anbud, men da var ikke den selv… Men det var før man visste at man skulle ha selvkjørende 

buss, så da var det bare vanlig buss. Så vi hadde vunnet anbudet på vanlig busskjøring, også ble 

det gjort om til selvkjørende.  

 

07:45 Åja, da skjønner jeg 

- 07:67 Så det var det som var greie.  

 

07:53 Men ut ifra det samarbeidet, det er jo ulike interesser som du sier, altså selvfølgelig så er det 

felles interesser, men er det noen utfordringer som har sett ettersom det er så mange aktør som er 

involvert i ett samarbeid? 

- 08:09 Godt spørsmål, altså.. her. Helt sikkert… det er helt sikkert mye utfordringer som er, men 

det tror jeg… for vår del så er det utfordringer dag til dag med prosjektet… fordi det er i 

utviklingsprosjekt i seg selv som er krevende… og som betyr at bussene står stille alt for mye 
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fordi det skjer tekniske feil… fordi det skjer… ulike ting, så jeg tror prosjektets natur er 

utfordrende i seg selv. Full av utfordringer. Og det at vi er mange når det oppstår, det ser jeg 

nesten bare som en fordel… fordi det betyr at folk rundt i systemet har forståelse for at ting kan 

skje da. Så for min del… jeg forholder meg mest til det som skjer med bussen: “Hvorfor bussen 
står stille? Hva er det som ikke funker?”, også må vi kommunisere det til Brakar og vi må 

kommunisere det til innbyggerne og de som bruker bussen.  Og det at det skjer i en sånn… kall 

det kubator eller i et stort testmiljø gjør at det er kanskje større forståelse for at det… uforutsette 

ting kan skje da. Så det at det er veldig mange partner, det… det kan hende at det er noen andre 

som sitter rundt fra andre deler av nettverket som ser noen større utfordringer med det, men for 

min del så forholder jeg meg mest til Brakar, som vi er en leverandør innunder, pluss Applied som 

leverer en tjeneste og… det er egentlig bare de to jeg forholder meg mest til… og det… det er 

ikke… det er ikke noe problematisk sånn sett. Det er mer problematisk med teknologien som er 

umoden og alle de tingene der.  

 
09:54 Men… hvor ofte møter du de andre aktørene da? Altså sånn… hvor tett samarbeid har du 

egentlig med de? 

- 09:59 Du, det er… det er litt sånn sporadisk med det andre, sånn som kommunen med KK og… 

Statens Vegvesen og sånne ting. Det er gjennom… vi har felles møter og vi inviterer til seminarer 

og den type ting. Så.. prøver vi å… mobilisere når det trengs. For eksempel så hadde vi et møte i 

høst med Vegdirektoratet for å prøve å påvirke regelverket og da møtte det opp både Brakar og 

Applied og… Vy og… KK, i møte med Direktoratet, så vi… vi møtes og mobiliserer når det 

trengs da. Så… men det er ikke satt noe fast, strukturert møtekalender. Det er ikke noe 

hensiktsmessig, men igjen så… Applied Autonomy har veldig tett dialog med kommunen og… 
KKog co, så hele nettverket snakker sammen hele tiden. Også jeg forholder meg jo mest til Brakar 

og Applied, også snakker Applied igjen med både Brakar og KKog Vegvesenet gjennom…. ja.  

 

11:09 Men hvordan kommuniserer dere da? Hvilke virkemidler eller verktøy bruker dere? 

- 11:12 Alt mulig rart egentlig. Vi har jo… som sagt, prosjektmøte med Brakar og Applied, hvor 

det er fysiske møter… eller Skype av og til. Så har vi også…. For de operatørene ombord, de som 

kjører selve bussen og kall det den driftsbiten av det, der har vi en egen Workplace-gruppe hvor 

Applied også er med for å kunne… gi beskjed på at nå… har det kommet noen oppdateringer på 

software som gjør at bussen kjører sånn og sånn…. Så der har vi… der har vi opprettet en… ja, 

Workplace-gruppe for det. Og mye skjer på telefon, så det er… litt alt mulig egentlig.  
 

12:02 Men… hvordan har dere kontakt med innbyggerne. Altså hvordan har de blitt involvert i 

prosjektet? 

- 12:08 Det er… mye gjennom lokalavisen. Med… Laagendalsposten og det er… igjen vår rolle 

er… leverandør til Brakar, så det er Brakar som på en måte… det er Brakar som selger billetter. 

Bussen er gul i Brakar sine farger… så det er Brakar som har den sluttkundekontakten. Sånn som 

det er her i Oslo, så kjører vi jo bussene, men vi er jo rød… Ruter-farget, så det er Ruter man 

kjøper billetter og forholder seg til, så det er… Brakar som har den siste kommunikasjonen ut til 

kundene, så det vi… men vi er også med og snakker høyt om prosjektet, men ofte så er det 

pressemeldinger som alltid blir fanget opp av Laagendalsposten, så… lokalavisen skriver… 
skriver mye, også er det gjennom ulike arrangementer, sånn som det var et åpningsarrangement 

da bussene startet, hvor man inviterte alt som kunne krype og gå av innbyggere i Kongsberg til å.. 

være med og prøve bussen og teste… teste den. Så det… det gjør vi… Igjen nå i april, så tenker 

vi å ha en ny sånn vise frem den nye bussen som jeg snakket om. Nytt sånt publikumsevent. Så 
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det er en måte vi snakker med dem på også får vi jo stadig tilbakemeldinger… i nå ofte igjennom 

de som er sikkerhetsverter eller operatører om bord. Vi har jo vært… mange er spente på sånn 

selvkjøringsteknologi og hva vil eldre synes? Men i Kongsberg så er det jo nesten bare eldre som 

tar bussen. Og… litt av grunnen er fordi de synes han ene verten er så hyggelig, Terje. Så de kjører 
jo… de tar med kaffen også kjører de flere runder rundt i byen. Og igjen de turene så får 

operatørene mye feedback, så det er en… og det er litt av det som egentlig er fint med at det er 

krav om å ha en sikkerhetsvert om bord nå… før det forsvinner når teknologien er god nok til å 

kjøre helt uten. Så bruker de operatørene vi har, bruker veldig mye tid på å forklare hvordan 

teknologien funker. Snakke med de. Forklarer hvorfor bremser bussen og sånn og sånn, som gjør 

at… vi har vel gjort noen spørreundersøkelser sånn viser at… veldig mange er egentlig positive 

til bussen i Kongsberg og… etter å ha kjørt den med en vert om bord som forklarer, så svarer de 

også at de er positive til å kjøre helt uten vert en dag da. Og det tror jeg er litt gjennom at de har 

vært med å prøve og teste ut og fått forklaring på hva som… hvordan det funker og hvordan det 

ikke funker. Så… det er gjennom de vertene, så får vi mye feedback.  
 

14:49 Men hvem er det som har tatt initiativ til å holde disse workshopene eller samlingspunktene 

for innbyggerne? 

- 15:00 Den første kjenner jeg ikke til… det åpningsarrangementet. Det tipper jeg var kommunen 

og… Applied.. sikkert, mens nå det siste er noe vi har også kommet frem til i felleskap og møter, 

så hvem som var først ute med å foreslår det..., men det er noe som Brakar er veldig opptatt av, 

men som vi også selvfølgelig synes er fint og flott og…  

 

15:26 Men sånn som dere som leverandør når dere får feedback eller når innbyggerne kommer 

med sine meninger om.. hva enn, er det noe dere tar aktivt inn i forhold til utviklingen av busser? 

Eller hvordan håndterer dere den innsikten? 

- 15:40 Vi… vi prøver å ta det aktivt inn og gjøre noe med det vi kan gjøre noe med… så en del av 

feedbacken går jo på ting som vi er fullstendig klar over. Det kjører sakte. Det bremser.. 

bråbremser ofte… Du kan gå fortere ved siden av. Den kjører ikke når det regner for mye eller er 

snør. Så veldig mye er vi klar over selv og det er jo noe vi jobber med uansett hele tiden, men… 

så.. det som skjer om bord på bussen, får vi god oversikt over gjennom operatørene og de 

tilbakemeldingene som kommer. Så… og veldig mye igjen er ting vi er klar over, som vi må jobbe 

med. Vi må få det til å gå fortere. Vi må få det til å bråbremse mindre og gå litt “smoothere”. Og 

de er… det er det vi prøver nå med den nye bussen. Prøver å vise kunden at her skjer det 
kontinuerlig forbedring. Her… kunden har jo en forventing om at det skal fungere bedre og bedre, 

og det er vi må prøve å… leve opp til da og vise at her har det skjedd noe… bra og det går i riktig 

retning.  

 

16:50 Har dere noen metoder for å bearbeide den innsikten? 

- 16:52 Nei… ja og nei… altså vi har gode statistikker og vi får jo veldig detaljerte datafiler på alt 

som skjer med bussen av nødstopp og… vi kan jo “tracke” hver… millimeter som er kjørt med 

den bussen, så det… det har vi veldig gode tall på… så alt som er på bussens ytelse, det ser vi i 

våres systemer og sender videre og deler med EasyMile, som er bussprodusenten og som hele 

tiden oppdaterer software og prøver å gjøre noe med det vi spiller inn da, så der skal komme en 
ny oppdatering nå neste uke… tror jeg. Hvor de skal bake inn mye av det vi har sett da. Vi har sett 

i en periode at den bråbremser unødvendig alt for ofte. Og nå har de prøvd og fikse det, så nå skal 

vi oppdatere software og se om at det funker. Så sånn sett så er det på det tekniske der, så er det 

ganske… greie… prosesser. Også… har vi ikke noe… veldig sånn standard på alt som kommer 
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opp av andre… ting da. Men… jeg tror det beste er den Workplace-gruppen vi har, hvor alt som 

ikke går på det rent tekniske, men mer sånn: “kan man flytte en holdeplass dit?”. Det er ting vi får 

tilbakemelding på gjennom de som opererer bussen og som vi kan spille inn på prosjektmøtet med 

Brakar… og der ser vi på hva vi kan gjøre noe med og hva vi ikke kan gjøre noe med. For eksempel 
flytte en holdeplass kan være greit, men hvis det gjør at hele ruten må legges om, så er det ikke 

sikkert at det er hensiktsmessig, så ja.. det er litt av de tingene vi må ta underveis.  

 

18:38 Men har dere mye aktiv dialog med de operatørene? 

- 18:41 Ja. Det vil jeg si, altså… og det… vi er kontakt med dem nesten hele tiden. De er egentlig 

prosjektets viktigste ambassadører utad, så vi har gjort litt stolthet i prosjektet vårt med at vi har… 

vi bruker profesjonelle bussjåfører som har hatt.. de kan kjøre vanlig buss og har kjørt bybuss, så 

de.. når de ikke kjører den selvkjørende bussen, så kjører de en annen bybuss rundt i Kongsberg. 

Og det mener Brakar er litt av suksessen vår da, at vi har proffe verter som… som er vandt til å 

være i serviceyrket og som… som liker å prate med kunder og forklare. I motsetning til her i Oslo, 
så har Ruter valgt et annet firma hvor de ikke bruker bussjåfører, men du må ha busslappen, så de 

har sendt dem på… på kurs for å få busslappen, men… skal ikke si at de er noe… altså. Hele 

forskjellen er at ved å bruke proffe sjåfører, så har du folk som er vandt til å være ute i trafikkbildet 

og vet… kjenner mønstre. Kjenner til byen og er genuint opptatt av hvordan dette funker da. Så 

de snakker vi mye med, for de sitter på… på masse kunnskap ved at de er ute og ser hva som 

funker og ikke funker. Og hvis du spør de om de er redde for å miste jobben sin nå, så… rister de 

på hodet. For de ser jo begrensningen ved teknologien i dag, men de ser også at det er mye 

spennende som vil være mulig med selvkjørende bare på noen års sikt da.  

 
20:21 Det er dere som er arbeidsgiveren deres ikke sant? 

- 20:23 Ja 

 

20:26 Men har det vært noe. Brakar leier for så vidt av dere, men har det vært noe problematiKKi 

form av at de ikke eier det og har full kontroll over hele prosjektet og dere må samarbeide der? Er 

det noen utfordring? 

- 20:39 Nei, altså… det du kan si.. at det er den modellen som.. som Vy og Brakar er vant til fra alt 

av vanlig busskjøring, så er det sånn det er oppdelt. At det er… trafikkselskap eller 

administrasjonsselskap som organiserer. Det er de som lager rutene. Setter billettpriser. Finner ut 

hvordan kollektivsystemet skal være i det området, også har de alt av kjøring ute på 
anbudskontrakter. Så… og det gjelder… samme er det med alle de selskapene egentlig. Samme 

med… Movia i København og Ruter her. Alle gjør det på denne måten egentlig, hvor de har… de 

har anbud ute, så de kjøper bare en tjeneste, så kommer det en leverandør som oss eller andre inn 

med både busser og sjåfører, så det er de egentlig vandt til. Også har vi da også hvis de ønsker 

å… å kjøre noe ekstra en dag eller de skal utvide åpningstiden, så kommer de bare til oss med en 

bestilling, så har vi satser… hva det koster å ha en sjåfør en lørdag da, hvis de ønsker å sette opp 

en buss på lørdagen, så.. det funker egentlig ganske bra. 

 

21:56 Jeg hopper litt tilbake til disse operatørene. De har jo som du sier veldig mye kunnskap om 

tilbakemelding fra brukerne og så videre. Hvordan bruker dere da deres innsikt og kommentarer 

videre i prosjektet? 

- 22:07 På flere måter egentlig. Vi tar… nå skal vi starte opp et nytt prosjekt i Trondheim, så da 

bruker vi de som er operatører i Kongsberg.. skal vi bruke til å lære opp sine kollegaer i 

Trondheim. Så vi bruker den kunnskapen de har opparbeidet seg da og vi tror også på at… for da 
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bruker vi Vy Buss-sjåfører i Trondheim og vi tror litt på at da kommer det noen.. en av deres egne 

da, en annen fra Vy Buss og forklarer hvordan det funker… tror vi… tror vi funker bra, så.. sånn 

sett. Det er en måte vi tar med kunnskapen videre. Og… så har vi også gitt mye av det de opplever 

om bord, det som da går på det tekniske, sender vi til EasyMile som produserer bussen og som 
oppdaterer software, for å prøve å få den til å gå enda mer smertefritt og så er den siste der vi tar 

med det inn i prosjektmøtet med Brakar… og diskuterer hva vi kan gjøre at tiltak. Et eksempel 

var… nå som bussen har hatt.. det har vært en softwareoppdatering som giKKlitt feil, som gjorde 

at bussen begynte å bråstoppe mer enn før som førte til at det kunne oppstå situasjoner hvor 

passasjerene sklei av setene. Og det er ikke bra. Hvis det hadde kommet i nyhetene om en som 

hadde skadet seg inne i bussen for eksempel, så det er da en ting vi tar opp på prosjektmøtet også 

finner vi ut hvordan vi skal utbrede det. Og det er noe som operatørene i utgangspunktet spilte inn 

også løste vi det med å legge inn nytt treKKpå setene som… som er litt mer sandpapir. Så nå 

skal… og.. også med å ha ryggen mot kjøreretningen, så hvis… det er sjeldent at bussen er 

stappfull, så… så var det et kort og greit tiltak som vi kunne bare sette i gang med en gang. Og 
pluss at nå den nyeste bussen leveres med setebelter, så at det ikke skal være noe ”issue” i det hele 

tatt. Så det sånn… der kommer innspillene inn fra operatørene og vi prøver å finne ut hvordan vi 

enklest mulig bare kan løse det. 

 

24:23 Jeg tror du nevnte det i stad, men de rapportere til dere via en gruppe, ikke sant? 

- 24:27 Ja 

 

24:28 Ja, okei… men det er dere de rapporterer til? 

- 24:31 Ja 
 

24:33 Så Brakar er ikke med i den gruppen? 

- 24:34 Nei, det er oss og Applied… Det er Applied som lager styringssystemene som overvåker 

bussen, så det er Applied som er på en måte… den tekniske delen... her til lands. EasyMile har 

også en del av den tekniske ansvaret, men de sitter i Frankrike. Men det er Applied som har 

systemene som gjør at den kan kjøre, som gjør at bussen kan overvåkes fra et kontrollsenter.. så i 

den gruppen, så er det oss og Applied og operatørene som på en måte… snakker sammen om helt 

dag til dag ting på bussen og reparasjoner og vedlikehold som trengs og… ja. Så melder vi fra til 

Brakar om det er noe som påvirker dem da. For eksempel om det er en dag bussen må innstilles 

på grunn av service og vedlikehold, så må Brakar få beskjed om det. Sånn at… de er informert.  
 

25:28 Men dere har ikke opplevd at det er noen utfordringer med å ha et slikt mellomledd? 

- 25:29 Jo, det kan du si… Det har vært, men det tror jeg er litt. Det som har vært en utfordring i 

prosjektet er at EasyMile som lager bussen er jo egentlig en startup. De… er et ganske ferskt 

selskap. Samme med Applied som er en startup. Og det er… det er noe helt annet enn det Brakar 

er vant med å jobbe med og kanskje også oss da. Så de.. det har vært en sånn der dilemma hele 

veien mellom Brakar, som skal garantere publikum at det går en tjeneste… hver dag, de og de 

klokkeslettene, også har vi opplevd da med EasyMile, at det plutselig gjør en softwareoppgadering 

og plutselig skal de gjøre noe vedlikehold på bussen i det den egentlig skal kjøre en tjeneste, så 

der har vi slitet litt med å.. forklare dem at dette her er faktisk en...  for alt de har levert av busser 
andre steder i verden, det er ingenting som går i fast rute sånn som de bussene våre gjør. Det er 

første prosjektet i verden. Så… vanligvis så går de på et lukket område eller en industripark eller 

campus eller den type ting da, men vi har en ruteplan der ute… som vi må følge da. Som kundene 

forholder seg til… så for Brakar så er det å ha en tjeneste som går… Det vet at når det er dårlig 
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vær og at det er noe teknisk, så blir det noe utstilt, men man kan ikke… Vi har jobbet litt med å 

forklare det til EasyMile, at man kan ikke plutselig komme og skru på bussen når den skal gå da. 

For den går faktisk i en… i en ordinær rute som vi må opprettholde og det må de forholde seg til. 

Det er… man kan ikke bare snu seg rundt sånn som det passer da. Så det har vært en liten sånn… 
en liten sak da, som jeg tror vi har løst greit etter hvert. De har skjønt at her er det viktig å ha en… 

en tjeneste som… er så stabil som mulig og man må melde fra i god tid i forveien om man skal ta 

ut bussen og drift for å skru på den. 

 

27:51 Jeg lurte tilbake til egentlig innbyggerinvolvering da. I form av… her kommer det frem at 

det er ofte disse operatørene som er egentlig kjernepersonene, slik jeg tolker det da, for å formidle 

det videre. Men hvorfor synes du generelt at innbyggere bør bli involvert i prosjektet? Eller synes 

du det? Synes du ikke det? 

- 28:10 Ja, jeg synes det er helt kritisk at de blir involvert. Og det er litt derfor, som jeg var inne på 

nylig, at dette er et av de første og… mest avanserte prosjektene i verden, ved at det går i… det vi 
kaller “blandet trafikk” da og at den går i bydrift. Og da er det med… brukerinvolvering helt 

essensielt, for det var det vi ville. For i stedet for å teste det i et lukket område med ansatte i en 

bedrift eller en campus, så ville vi få det ut i byen fordi… det vi ønsker er jo å lære oss hvordan 

dette kan funke i framtidens transportsystem. Og da er vi avhengig av å ha tjenesten ute i blandet 

trafiKKsom kundene faktisk… velger å bruker eller ikke å bruke. Også må vi finne ut: “Hvem er 

det som bruker det? Hvorfor bruker de det? Hva kan dette løse?”. Så… det er helt… det er veldig 

viktig for oss sånn sett og ha den involveringen og… fange opp hvordan dette funker og ikke 

funker for dem da. Og igjen så vet vi… en del av… du trenger ikke å være noe Einstein for å fange 

opp en del av tingene. Du trenger ikke å… kjøre dybdeintervjuer for å finne ut at den kjører sakte 
og at den stopper litt unødvendig og… Det er en del ting som er ganske åpenbare, som vi ser uten 

å snakke med kundene, men det er allikevel viktig å teste den ute i et blandet trafikkbilde, for det 

er da situasjoner oppstår med syklister og gange.. altså det er da du ser alle utfordringene som en 

sånn buss må løse på sikt da. Så… sånn sett så er det… veldig viktig å være ute i trafikkbildet og 

teste det. Også er det viktig å vise publikum også hva vi vil med dette her og vise hvordan dette 

funker, sånn at de også… sakte, men sikkert lærer seg dette her da. Det vi synes er gøy i 

Kongsberg, så… har Brakar gjort en undersøkelse som viser at… det er veldig høy kjennskap til 

bussen. Det er mange som har fått den med seg. Det er ikke så mange som har fått prøvd den fordi 

den går… mens folk stort sett er på jobb og skole, men Kongsberg sliter med en veldig lav 

kollektivandel i utgangspunktet… Men kjennskapet til denne bussen er ekstremt høy, så 
forhåpentligvis så kan den også være med til å gjøre kollektivtrafikken generelt mer kjent da og 

kanskje også mer attraktiv.  

 

30:35 Men er det en grunn til at den ikke går i rush-tiden? 

- 30:38 Ja, for en kjører så sakte… samtidig som den har… eller farten er ikke så stort problem 

fordi i bygatene der, så går jo ikke trafikken sånn kjempefort i utgangspunktet, men.. den går litt 

fortere enn det den gjør, så det er for at den ikke skal… det vi ser og det som er den farligste 

situasjonen, er forbikjøringer. Når det kommer noen biler bak som er utålmodige og vil kjøre 

forbi… så kan det skape farlige situasjoner. Samtidig så ser vi at i rushen så er det… mange som 

skal reise det strekket og da er ikke kapasiteten god nok. Da er det bedre med en vanlig, stor buss. 
Så det er blanding av de to tingene. At i rush så trenger man større buss, samtidig som at da er det 

greit at man ikke hindrer annen trafiKKogså når man kjører litt treigt. 

 

31: 31 Men hva legger du egentlig i begrepet innbyggerinvolvering? 
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- 31:32 Innbyggerinvolvering… da tenker jeg på at man.. snakker om kundene. Forteller kundene: 

“hvorfor skal vi gjøre dette her? Hvorfor er det viktig å teste?”. Også setter vi i gang med en test 

og underveis i prosjektet hele tiden så snakker vi med innbyggerne for å… fange opp hva de… 

synes og ikke synes om bussen og egentlig fange opp det meste vi kan av…. data på hvordan dette 
blir oppfattet for å prøve å lære hvordan vi kan tilpasse tjenesten, både på Kongsberg, men også 

lage noe som funker andre steder også.  

 

32:07 Men er det noen utfordringer du ser egentlig… med å involvere brukerne? 

- 32:11 Nei.. altså, sånn sikkerhetsmessig så er det… tipp topp… sånn som det er nå fordi det den 

bussen er best til, det er å stoppe. Så den stopper egentlig… alt for mye.  Og det er en operatør om 

bord, så sånn sikkerhetsveis, så ser jeg ikke noen utfordringer. Jeg ser egentlig ikke de store 

utfordringene med.. altså igjen da. Vi hadde ikke fått samme læringen om vi hadde gjort det på et 

lukket område. Vi må ut i blandet trafiKKog involvere brukeren. Og… det tror jeg bare er veldig 

positivt, selv om det betyr at… hvis man hadde gjort det på et lukket område, så hadde vi sikkert 
fått lov til å… teste uten vert ombord og kjøre fortere og den type ting, men samtidig så er læringen 

du får da, er litt sånn begrenset for hva kan du gjøre med den senere da. Så… nei, jeg tror 

ikke… Jeg tror det viktigste her.. det som er mismatch, altså det som… det… men jeg vet ikke 

om jeg vil si det som en stor utfordring, men litt av problemet her er jo kommunikasjonsmessig 

hva man skal si til innbyggerne, for det er veldig mange som ser verdien av å teste det her, også 

er det mange som synes det er helt latterlig fordi den kjører jo treigt og funker jo ikke… så bra 

som den gjør, så det å forklare at det er et utviklingsprosjekt og det som ligger i det er at… den 

funker ikke optimalt. Det vet vi jo nå, men vi gjør jo dette for å lære og bli bedre og få noe som 

kan funke på sikt da, så… så det er jo sånn sett alltid en haug med… med negative kommentarer 
og når dette kommer på tryKKi Laagendalsposten med folk som er skeptiske og det er jo helt 

naturlig at de er, samtidig som at det er mange som… skjønner hvorfor vi gjør det. Så der har vi 

en kommunikasjonsjobb da, med å hele tiden forklare hvorfor vi gjør som vi gjør og… hvorfor 

dette prosjektet er viktig. Og der har vi hele… nettverket med, med Kongsberg kommune, med 

Viken, som er veldig opptatt av prosjektet og… også leder for transportkomiteen på Stortinget, 

var med på seminaret når han var her og… snakket om viktigheten av det da. Og det er det vi må 

være flinke til fremover… er å få frem hvorfor vi gjør dette her da, men det at noen folk er 

negative… jeg vil ikke ta ut som en utfordring med brukerinvolvering.  

 

34:37 Men hvem er det som er ansvarlig for å vedlikeholde den kommunikasjonen med brukerne 

da?  

- 34:49 Brakar er hovedansvarlig. For det er de som eier kundeforholdet. Det er de som selger 

billettene til tjenesten og ja… 

 

34:49 Men bygger litt på det da. Mener du det med å involvere brukerne, at det hemmer eller 

fremmer innovasjon? 

- 34:55 Helt klar fremmer.  

 

34:58  På hvilken måte da? 

- 35:00 Nei, igjen.. hadde vi gjort det på et lukket område så hadde verdien vi hadde fått vært litt 
begrenset da. Vi må teste det i trafikken med brukere i bussen, men også vanlige sykelister, bilister 

og fotgjengere, og hele den biten. Vi må finne løsninger som passer og som er akseptable for alle 

de gruppene og da må vi teste det ut med ordentlig folk i et ordentlig blandet trafikkbilde. Så… 

det er… det er viktig. OG det er det som er gøy med Kongsberg med det å få det til å funker der 
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med krevende vinter og med mye vær i vanlig, blandet trafikk. Det er det som gjør prosjektet… 

Brakar og jeg var invitert til Brussel i høst på en stor konferanse om selvkjørende bussene og vi 

ble invitert for å snakke om Kongsberg-prosjektet, hvor vi hadde hørt rykter om at dette var ganske 

avansert sånn på verdensmålestoKKog så viste det seg at det var det. Det er en av de meste 
avanserte prosjektene, så det blir lagt merke til. Det er forskningsgrupper fra Frankrike og 

Australia som drar til Kongsberg for å teste det. Og det er veldig… veldig stilig, fordi hvis vi får 

det til å funke i blandet trafiKKpå vinteren i Kongsberg, så betyr det at løser man alle de 

utfordringene som dukker opp der så kan du… så blir det “piece of cake” å putte den bussen andre 

steder med mildere vintre og bedre klima. Så det er det som er gøy med å teste det… teste i Norge 

og teste i blandet trafikk. Da blir det… da gjør vi noe som ikke gjøres alle steder.  

 

36:48 Er det noen spesifikke utfordringer dere ser med andre trafikanter? 

- 37:02 Den ene er vel, og den største, er vel sånn som jeg sa i stad med forbikjøringer.. for det som 

skjer er at når det ligger utålmodige bilister bak, så kjører de fordi og selve forbikjøringen kan jo 
skade… en farlige situasjon, hvis det kommer noen i mot og sånne ting. Og det som ofte skjer er 

at når bilisten legger seg foran bussen igjen, så bråstopper bussen… så selv om bilisten kjører, så 

ser bussen at det plutselig kommer noe nærmere formere, så den bråstopper… selv om bilen foran 

akselererer igjen da. Så det er ubehagelig for de ombord at det kommer og bråstopper, men det er 

ikke noe farlig i seg selv med mindre bilisten bak kjører ned en motgående syklist på veien da.. 

Det må vi unngå.   

 

37:48 Men i et slags drømmescenario da. Vi må jo alltid kjøre på med det. Hvordan ville du da ha 

sett for deg at prosjektet ble organisert og også utviklet? 

- 38:00 Nei… jeg tror… det vi har merket når vi har prøvd nå og vi har vært i kontakt med andre 

selskaper, andre byer for å fra i gang tilsvarende prosjekter og der har vi merket… at det er så 

tunge prosesser og vanskelig prosesser fordi det er krevende prosjekter å sette i gang… og du må 

ha… entusiasme egentlig… fra mange ulike ledd da for å få det til. Du må goodwill og entusiasme 

blant alle blålysetatene, kommunen, de som administrative trafikken. Du må helst ha noe funding 

på plass… Det er så mange deler som må klaffe for at du skal få til et prosjekt da som har gjort 

at… det er en haug med byer som har lyst til å komme i gang med det og teste ut selvkjørende 

busser, som har gjort mulighetsstudier som sier at her er det potensiale som kan være spennende, 

men så bare stopper prosjektene opp fordi man mangler systemet rundt. Så det… det er… ja, en 

haug med steder det har skjedd så… så det er… så der har vi sett at suksessoppskriften er nettopp 
det at man går sammen sånn som i Kongsberg. I Kongsberg er de ekstra heldige for de har et 

ekspertmiljø som med Applied Autonomi, som er fra Kongsberg, samtidig som de har en 

fremoverlent kommune og et fremoverlent gamle Buskerud, nå Viken fylkeskommune som også 

har vært interessert i å gjøre Kongsberg til en slags testarena da. Så har du hatt mange biter på 

plass… pluss at Kongsberg har en rekke teknologibedrifter som ligger langt fremme som betyr at 

det… man har en befolkning der som også virker og ser ut til å være gira på og være villig til å ta 

i bruk ny teknologi og teste det da. Så det er det vi ser at vi må prøve å få til andre steder. At vi 

må… få med et sånt økosystem og gjerne også trekke inn Kongsberg By&Lab sånn at prosjektet 

vi nå skal gjøre i Trondheim skal vi stå på skuldrene til Kongsberg-prosjektet og prøve å ta med 

oss læring der, også prøve noe nytt i Trondheim, sånn at vi kan ta med den kunnskapen tilbake til 
Kongsberg også. Jeg tror det er det som må til for at alle skal teste de samme tingene i hver sin 

by, så… så blir det fort dyrt uten at man kommer så… mye videre da.  

 

40:32 Men kan du drøfte litt mer hva du legger i de suksessfaktorene som har oppstått i Kongsberg? 
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- 40:36 Nei, jeg… økosystem med flere partnere som er.. som har samme mål og som har samme 

innstilling på at dette er utvikling sånn at det er viktig at vi kommer i gang og tester. Jeg tror det 

er det som er det aller viktigste, at du har sånn sett entusiasme og ”backing” fra politikere både i 

by og fylke, samtidig som du har… jeg tror det er det som er det viktigste egentlig, at det er… her 
har du fått til et samarbeid hvor man spiller hverandre gode og har felles mål og jobber sammen 

med på en måte nå de målene. Så det tror jeg er desidert det viktigste.  

 

41:25 Men hvordan er framtidsutsiktene da for prosjektet i Kongsberg? 

- 41:30 Det er… det første vi skal gjøre nå er å fase inn den nye bussen og forblir nå i løpet av noen 

uker. Og i dag så er det to, små busser som kjører den ruten og med den nye bussen så håper vi at 

vi kan fjerne den ene, at vi kan operer den samme ruten med bare en buss. For nå må vi ha to 

fordi… de kjører akkurat så treigt at man trenger to, men hvis man klarer å kutte ned rutetiden fra 

17 minutter tror jeg det er, til 15 minutter, så kan bruke en buss på å betjene hele tilbudet. 

Utfordringen er at dette her er veldig mye dyrere enn en vanlig buss, så.. hvis vi klarer å gå ned 
fra to til en busser, så er det plutselig litt bedre.. det er fortsatt mye dyrere enn en vanlig buss, men 

regnestykket blir mye bedre. Så det er det vi skal gjøre nå utover våren og sommeren, se om vi 

klarer å fjerne… først skal vi fjerne en av bussene og sette inn den nye, også forhåpentligvis fjerne 

den siste, gamle bussen og. Så det er det ene målet. Det betyr at vi skal klare å øke snittfarten på 

ruten med færre unødvendige bråbremser også som sagt så får bussen setebelter som gjør at vi 

kan øke toppfarten noe, så… gjenstår det å se om vi klarer dette her da, men vi… det er det vi 

håper på. Også er planen å begynne å teste og kjøre ruten uten en sikkerhetsvert ombord. Hvor vi 

har en søknad inne om å kjøre i gågata der. Det er ett parti der bussen kjører i en gågate, hvor vi 

har en søknad inne nå om at verten skal få ut når bussen går inn i gågaten og bare løpe ved siden 
av bussen. Og det… det er litt fordi. For å få tillatelse til å teste uten vert, så må man begynne i 

det små og gjøre flere enkle tester. Og dette er… dette er en av disse… ja, et forslag til en sånn 

test som vi tror er med på å… hvis vi kan vise til at vi har kjørt i den gågaten 1000 ganger uten at 

det har skjedd noe, så vil vi kanskje få lov til å gjøre noe litt mer avansert i neste omgang.  

 

45:45 Men du snakket litt i stad om at… det å ha samme motivasjon for å komme frem til løsninger, 

er det noen tiltak dere har gjort for å på en måte komme dere på samme bølgelengde? 

- 44:00 Nei… jeg tror motivasjonen her er… kommunen vil at dette skal funke. De synes at dette.. 

de synes det er spennende fordi dette er næringsutvikling fra Kongsberg som de gjerne vil vise 

frem til omverden. Samme gjelder med Viken egentlig og… for vår del er vi jo veldig interessert i 
å bruke dette som et utstillingsvindu, sånn at vi kan få kompetanse på sånn som når andre 

etterspør denne type tjenester, så kan vi forhåpentligvis være konkurransedyktige til å gi et anbud 

da og sånn sett… og Applied vil jo at dette skal funke, så det er.. det har vært ganske naturlig 

felles mål inne det her42. Hvor… alle ser at her er det ikke noen penger å tjene fordi det er et sånt 

enormt tapsprosjekt i utgangspunktet. Så det er om å gjøre om å jobbe smidig sammen og bruke 

ressursene effektivt og få det så bra som mulig av det vi har tilgjengelig43. Så… Men det har ikke 

vært noe.. vi har ikke hatt noe kickoff med erteposekasting for å bli enig om det. Men det er mulig 

at de andre partene har hatt det uten at vi har hørt om det da… men…  

 

42  No... I think the motivation here is... the municipality wants this to work. They find it exciting because this is business 

development from Kongsberg that they would like to show off to the outside world. The same goes for Viken really. And 

for our part, we are very interested in using this as a showcase, so that we can gain competence in a way that when others 

demand this type of service, can we hopefully be competitive to make a tender... and Applied wants this to work, so it is... 

there have been rather natural common goals in all this 
43 work agile together and use resources efficiently and make the most of what we have available 
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45:31 Men jeg har et spørsmål avslutningsvis og det er mer på et generelt plan. Hvordan tror du 

man kommer fram til de gode løsningene innenfor mobilitet? 

- 45:47 Fremover… på et generelt plan? Vi tror at vi er helt nødt til å samarbeide og… fordi det er 
så mange brikker som må spille sammen for å bli en foretrukket aktør. Også tror vi at… vår plan 

eller vår strategi er… Det er mange som ønsker det samme. Mange som ønsker å eie 

kundeforholdet, men samtidig så vet vi også at… det er noen store, skumle, globale  aktører 

som står og… fort kan gå inn og ta en bit her, for eksempel Google som har et reisesøk i dag som 

alle er vant til å bruke. Den gangen de kan skru på billettering, så… så kan det utfordre vår posisjon 

da med.. vi har jo vår bestillingsapp i dag som er lastet ned og brukt av mange, så.. jeg tror for å 

lage gode løsninger, så må du… så må sluttkundene ha et sted som de kan finne frem til ting så 

enkelt som mulig. Og det betyr at… sånn som det er i Norge i dag, så er det ikke bra i det hele tatt 

at du må ha en app for hvert eneste fylke du skal besøke hvis du skal reise kollektivt, pluss noen 

apper til flyselskapet, pluss noen taxiselskaper, pluss alt av mikromobilitetsapper hvis du skal 
begynne å kjøre sparkesykkel eller bysykkel da. Og… hovedkonkurrenten vår er privatbil og hvis 

vi skal gjøre det enklere for folk å la privatbilen stå eller ikke kjøpe deg bil, så må du sy sammen 

dette på en mye enklere måte. Du må ha helst ett eller et par steder å gå for å kunne kjøpe en hel 

reise... hele veien. Og for å få til det, så må du klare å finne allianser og samarbeide.  

 

47:50 Men sånn i forhold til… det er jo ikke det prosjektet her da, men det er i forhold til mer 

Mobility As a Service. Fordi man kan jo i dag kjøpe Vy billett via Ruter appen og visa versa, 

hvordan er samarbeidet der?  

48:45 Nå er du inne på noe veldig spennende og viktig tema. Det du kan si.. det som er forskjellen på oss 
og Ruter, det er at vi er… vi er… en operatør, mens Ruter er administrasjonsselskap. Så det betyr at når 

Ruter har busskontrakter her i byen, så er vi med på å kjempe for å vinne en busskontrakt mot da Nobina, 

Norgesbuss og alle disse selskapene. Så Ruter er på en måte overordnet administrator. Det kan jo tenkes 

at Vy en dag blir et fullt privat selskap. Jeg sier ikke at det kommer til å skje, men vi hadde jo før et 

monopol som nå er i ferd med å oppgaves. Vi var... vi har jo hatt monopol på togdrift til nå. Hele 

bussvirksomheten vår er full ut helt kommersielt eller konkurranseutsatt, så her må man kjempe om hvert 

eneste anbud vi kjører... og det skjer jo nå på tog, så vi går jo fra å være en monopolist til å bli et full ut 

konkurranseutsatt selskap. Så vi er egentlig på reisen mot å bli en mer privat aktør... kanskje om 

børsnotert... ikke at jeg tror at det kommer til å skje de neste fem årene, men kanskje på sikt da... Den 

dagen alt av tog-anbud eller at tog kjører rundt på anbud. Alt av buss er på anbud, så det er ikke noe vits 
at... kanskje ikke noe rasjonale lenger for at staten kan sitte og eie oss. Så det er hele forskjellen, mens at 

Ruter administrerer. De bestemmer rutetabeller også er vi med på å leverer driftstjenester inn i form av 

buss og tog. Og en annen stor forskjell er at vi er nasjonale, med at vi har tog rundt i hele Norge og buss 

i hele Norge, så har Ruter... er begrenset til... Oslo og Akershus, eller nå Viken da. Så de har et lokalt- 

regionalt-mandat, mens vi er tilstede i hele landet. Så det betyr at de løsningene som vi ser på må vi prøve 

å få til å funke i hele landet sånn at vi kan være en total... leverandør av kollektive reiser i hele landet. 

Så.... vi har som du sa et tett samarbeid med Ruter og vi jobber sammen med Ruter på mange prosjekter. 

Og det samme som vi har med Ruter, prøver vi å få til nå med de andre kollektivselskapene sånn at vi 

også kan selge billetter i Bergen og Trondheim og... Jeg var i møte i går med Brakar for å lande et sånt 

samarbeidsavtale der også, så... det er egentlig den samarbeidsmodellen der vi ønsker å ta med videre for 
å kunne tilby og selge billetter andre steder også. Også... til det med taxi så er det... det igjen så er vi... vi 

følger spendt med på det Ruter gjør også... samtidig som vi.... de følger også spent på hva vi gjør, så vi er 

i jevnlige dialoger på det. Den taxi-tjenesten vi leverer... det som er... kan du si er litt sånn spennende rolle 

er den dagen det går over til mer... mer Mobilitet as a Service-løsninger, kanskje abonnementsløsninger, 
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hvor langt skal Ruter gå? De skal administrere trafikken i Oslo. Hvor langt skal de gå i å lage... tjenester 

som også inkluderer private aktører som taxi-selskaper, sparkesykkel-selskaper og så videre, fordi de har... 

mye makt. Skal de bestemme hvilke taxier som skal være med og ikke eller hvilke sparkesykkel som skal 

være med og ikke. Skal de være laget på toppen som bestemmer alt eller skal de et lag som tilbyr 
kollektivreiser også kan man få inn gründerselskaper som kan legge seg på toppen og tilby 

abonnementsløsninger med ex antall sparkesykkelturer. Litt sånn hvis du er kjent med et selskap som 

heter MaaS Global, heter de som har en løsning som heter Whim. De selger abonnementsløsninger sånn 

at du kan kjøpe en månedspakke som skal dekke hele ditt transportbehov for et par tusen kroner, hvor da 

offentlig transport i Helsinki er med, så alt av tog og buss og trikk. I tillegg så er det ex antall turer med 

taxi og ubegrenset bruk av bysykkel for eksempel da. Så de har laget et sånn abonnementsløsning, men 

da... da ”bundler” du egentlig sammen en hel haug med produkter og selger det på en måte som et 

abonnement. Og da gambler du jo på at folk skal bruke mindre taxi. Altså det er jo en risiko å lage en sånn 

abonnementstjeneste. Så spørsmålet er om Ruter skal være den som tar en sånn rolle og være de som 

fremmer innovasjon og går langt der eller om det skal være en jobb for gründerselskaper eller andre 
aktører som kommer inn og selger dette da. 
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Appendix D: Notes from observation 

Ofte når forhold er for kontrollert, så blir informasjonen ugyldig og innbyggerinvolvering mister sin 

verdi. visert til eppisode med Sparebank 1 osm hadde et utroolig avansert og strøkent showroom for 

brukertesting med mange fine og dyre møbler. Dette førte ti lat brukeren blir imponert og vil oppføre 

seg så pent som mulig. Derfor vil de bare si ting som pleaser SpareBank 1 og de får derfor ikke like 

mye nytteverdi av workshopen ettersom de ikke nødvendigivs er helt ærlige. Oppspent for å ta del av 

utviklingen og ytrer ikke sin egen mening. 

 

Når det derimot kommer til å ha det mer ukontrollert, så er det lavere terskel for å si hva man mener 

og være mer ned på jorden. Dette ønsker kobla å gjøre for å være sikker på at det ikke blir biased og 

at de heller får ærlige svar på hva folk mener.  

  

ellers fra SIlje så fremkommer det at det er helt sentralt å kunne uttrykke seg på en enkel måte, slik 

at brukerne faktisk forstår hva som det hele omhandler. Viser til prosjekt om ny flyplass der det ble 

brukt omregulering av et spesifikt område, men som i realiteten bare handlet om at de ønsket å fjerne 

biler og heller gjøre det bedre for syklister og de som går.  Man lurte på hvorfor de ikke snakket om 

sykling, noe de faktisk gjorde. Dette førte til at brukerne faktisk ikke forstå hva de snakket om. 

 

Kommunen er også treige til å kommunisere ut hva som skje. Ofte skjer dette allerede dagen før - ref. 

annonse i avisen dagen før workshop. Det er vanskelig å ha god tid og registrere workshopen og 

motivere de ansatte. Også noe problematisk at det er i byen og ikke nødvendigvis andre lokale steder. 

For det fører til at det kun er “Byfolk” som blir hørt og ikke alle innbyggerne. Dette er problematisk 

 

også mange som faller fra og ikke føler seg committed. Dette sliter de med. Kommer tilbake til dette 

senere.. 

 

Samskaping er også skumle ord som ikke alle liker. Det komemr til at man må samskape og derfor 

må man jobbe sammen med brukerne. Det er ikke personangrep, men heller kritisk tilbakemelding 

som er helt essensiell. Dette er en fin ramme man må holde seg mellom …  

 

Generelt - ubevisst forhold til verdi til opplevelsen - forklare det muntlig og hva de kommer til. Blir 

riktige - mer realistisk til hvordan en bruker faktisk laster ned en app.  

 

Ellers går folk og sitter rundt rundbord og håndhilser. Små rundbord så folk sitter tett. Dette gjør at 

folk får god kontakt og representantene går også rundt og sjekker at alle får det til. Ønsker at folk skal 

prøve å laste ned appen selv - slik det blir gjort i virkeligheten.  

 

To som snakker når det kommer til presentasjon. Dette er både Kobla og Fylkeskommunen som er 

prosjektleder. Viser til notater der det var litt uenighet på hva premie er. Dette kan ty på at det ikke 

nødvendigvis er like god kommunikasjon, som kan bygge på det som tidlgiere har blitt sagt når det 

kommer til at man gjør ting litt i “last minute”. Dette ble også sagt av innbyggerne, at det ikke 

nødvendigvis var så tidlig kommunisert når workshopen skulle bli holdt. En annen sak er at 

workshopen også besto av relativt få representanter. Hvem som helst kunne komme, men det virket 

som de hadde noe problemer med oppmøte. I følge av de som lastet ned appen, så var dette 32. Her 
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var jeg inkludert en av dem. Mange besto av et håndballteam (finn ut hvor mange som var i 

håndballteamet), mens resterende var mesteparten noen som jobbet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Det var derfor relativt få som var der på “fri vilje”, men noen var det altså. Her var 

det primært to jeg snakket med: 

• 1) Kom fordi han hadde sagt ja til KK (så av sosiale begrunnelser til en “tredjepart”), ikke 

nødvendigvis på grunn av å møte fellesskapet som helhet. Han sa også at han ble lokket med 

pizza og premier. Dette var viktig for deltakelsen 

• 2) Kom på grunn av interesse og fordi han ønsket å vite mer om mobilitet. Jobbet også med 

flyplassen, så dette var interessant for C1. Ønsket å få vite mer om prosjektet og kjørte selv 

mye bil. C1 trodde derimot ikke at appen kom til å føre til noen adferdsendringer, men var 

villig til å prøve seg fram. Positiv til å ta tak, men per dagsdato veldig avhening av bil 

 

Fokuset for workshopen var heller ikke å få folk til å ikke kjøre bil. Det var en testfase av app - der 

alt skulle prøves fram og testes ut, om det var kjøring eller gange eller sykling. Fokuset var derfor 

mer å avdekke og teste app, og ikke så mye på å endre adferd (i alle fall ikke i denne fasen av 

pilotprosjektet). Det var derfor en tidlig fase av prosjektet og kan sies å ligge noe lengre bak enn 

Ruter, som allerede her har fokusgrupper som er valgt ut spesifikt. Hør Intervju med Kobla angående 

dette. Fokuset for workshopen var derfor mer en informativ rolle - ikke så mye om refleksjon osv. 

Mer on boarding, noe som i seg selv var fint som en sammenligning mellom Ruter og Bodø Bylab. 

Begge var i onboarding fasen, så det kan være interessant å sammenligne dette her. Ulik 

tilnærming. Her ønsket det at brukeren skulle teste ut alt selv for å finne ut hva som funker eller ikke 

funker. Ønsket ikke å ta dette opp i plenium nå. Dette skulle de selv finne ut av. Ellers var det en kort 

innføring, uten for mye detaljer. Kun laste inn app og det var det.  

 

Utover det var det mange som var med i offentlige organer som tok del, men det som en del av deres 

stilling. Noen sier at de mest sannsynlig ikke hadde møtt opp hvis det ikke var for deres stilling og 

deres forpliktelse til å møte opp, mens andre har tidligere vært med på mye debatter som tar for seg 

samfunnsrelevante temaer, og synes derfor det var veldig interessant  - også da av interesse og 

stilling.  

 

Av hvorfor ikke ønsket å komme, så drøftet de mye rundt klokkeslett, mulighet til å komme, ugunstige 

tidspunkter, sentrale lokasjoner (midtbyen og ikke lokale forhold). Viser seg at mer lokale forhold 

fører til at mange møter opp. (Transkriber intervju om dette).  

 

Utover det var det ganske få som møtte opp. Sammenlignet med tidligere var det visst hele 50% mer, 

men mye av dette kan skyldes håndballaget.  

 

Brukerne følte også at de ble tatt seriøst og at deres meninger ble sett som viktige når det kom til 

videreutvikling av produktet.  
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Appendix E: Detailed overview of overall categories (Nvivo) 

 

 Business, economics and dilemmas

 A diff icult balance between cit izen needs, economy and policies

 Balance between policy and cit izen views

 Dilemma between economy and cit izens

 Business models

 Build a sustainable business model as goal

 Challenge existing systems

 Financing

 Different financial structures

 Economics sets frame for collaboration

 Financing a requirement

 Future plans

 Expanding problematics

 International scalability and opportunit ies

 Wants to take cit izen involvement one step further

 Global rivals in technology development

 Business and power

 Competing on best user suited solutions not technology

 Need to find a balance between new and old ways of working

 Power problematics national level

 Cit izen involvement

 Challenges and important factors  cit izen involvement

 Challeging to combine all data and create the best solution

 Challenging to find a proper way to communicate the value

 Citizen feedback is evaluated if appropriate

 Citizens needs to learn how to participate

 Community priorit ized over cit izens

 Diff icult to ensure diversity among citizens

 Diff icult to make it easy enough for all users

 Easy to forget to spend time on cit izen involvement

 Feel cit izens are sceptical to change

 Need more experience with citizen invoolvement

 Need substitutes for solutions

 Need to be crit ical about do the cit izens actaully gain any value with participate

Name
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 Risk of people compare it with finished product and lose motivation

 Citizen involvement is when citizens get information and can test technology

 Citizens as testers and feedback of exit isting product

 Dialog

 Information

 Technological performance terminates usability of product

 Dialog and feedback

 CI  The user in focus -   solving the right problems

 Citizen involvement is about give cit izens ownership

 Experience sets frame for cit izen involvement

 Fluid involvement responsibility for citizens

 Citizen involvement important but not priorit ized

 Citizen involvement shoud be closest to end-user role

 Citizen involvement should be public actors role

 Collaborate with cit izen involvement

 Many responsible for involvement

 Fluid meaning of what is an citizen

 A cit izen can have multiple meanings

 Methods

 Aim with method most important not what is is called

 Citizen idea through surveys

 Detailed methods for understanding how cit izens needs and their opinions

 Diverse way to reach cit izens

 Feedback handled through discussions

 Find user problems without asking directly

 No method for citizen involvement

 Should begin with the end -  who is this product for

 Reasons for participating

 Citizen participate because it is within their f ield of interest

 Citizens engaged in contributing to Ruter

 Engaged local community

 More ownership more motivation by citizens

 People are willing to test

 People find mobility important but participate because of other factors

 People use it because it is free
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 Workshop and onboarding

 Big pilot

 Challenges with workshops

 How cit izen involvement should take place

 People seemed happy with workshop

 Targeting and segmenting

 Collaboration and communication

 A Success factors

 Area as a resource

 Being bold by test and fail together

 Collective decision making and problem solving

 Connected by common goals and visions

 Interdisciplinary cooperation as a strength

 Learn from previous experiences and get a better start

 Local knowledge creates the best suited solutions

 Problems too complex to solve alone

 Trust

 Communication

 Ways of communicating

 General problems in network or pilot

 Bureaucracy

 Distribution of knowledge internally a challenge

 Do not see value of Network

 Dynamic process can create challenges as there is no clear lines

 External factors can be time draining

 Focus primarly on new technology

 No common platforms for storage and sharing

 Not always understand each other in network

 Not as close relationship as wanted

 Not certain about the value of the technology and how it will be used

 Not everyone is used to a sharing culture

 Only talk the talk

 Public sector limits innovation and involved due to their structure

 Technology primarly focus

 Time and priorit izing work
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 Innovative development

 Diverse meaning of innovation

 Incremental changes as key

 Innovation for the society

 Standardization

 Value in technology depends on humans developing it

 Motivations

 Active municipality for facilitating local growth

 Enthusiast work

 Motivated by devlopment in the mobility industry

 Necessary people characterictica

 Need polit ical motivation for gain user perspective

 Personal motivastion

 Purpose and benefit with partnership

 Gain new competence

 Network as a sales object

 Network used for achiving aligned communication strategy

 together to challenge policy

 Urban Development as goal

 Win-win collaboration

 Mobility

 Mobility a unique sector

 Goal of combined mobility

 National level

 Kongsberg as a City of technology and innovation

 Low hierarchy in Norway opens up for easy communication

 Scandinavian model more user centered

 Solving crises in Norway, solving in globally

 Trust to governent

 Need to think about how mobility services work in the society

 Solution for a existing mobility problem with a new twist

 What a comprehensive mobility system will look like is not yet clear

 Structure

 Dead- line structure

 Time limited projects
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 Evaluation

 Continously goes through what do they want to acheive and what are the goals

 Init iative

 Grassroot movement

 Legal fasilitation

 Measures

 Fluent measures

 No specif ic measures

 Specific measrues

 Roles

 Active role

 Passive and Supporting role

 Role of network

 Strucutre

 Improvements

 Network structure

 Team structure

 Tender process

 Affraid of loosing idea
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Appendix F: Overview of output tables from the crosstabs function in Nvivo 

TKC&L crosstab using Nvivo 

 

A dif f icult balance between cit izen needs, economy and policies 0 0 0 0 2 0 2 0 1 3 0 8

31Build a sustainable business model as goal 1 0 0 5 2 12 2 5 0 3 1

Challenge exist ing systems 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

5Dif ferent f inancial structures 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2

Economics sets f rame for collaborat ion 2 0 0 5 1 0 0 0 1 4 1 14

Financing a requirement 1 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0 9

Future plans 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 10

Global rivals in technology development 0 2 0 1 0 4 0 0 2 3 4 16

Business and power 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4

Competing on best user suited solutions not technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Power problemat ics national level 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6

Internat ional scalability and opportunit ies 1 0 0 2 1 3 1 0 0 2 2 12

Need to f ind a balance between new and old ways of working 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Challeging to combine all data and create the best solut ion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Challenging to f ind a proper way to communicate the value 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 4 12

Citizen feedback is evaluated if appropriate 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6

Citizens needs to learn how to part icipate 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Community priorit ized over cit izens 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 7

Dif f icult  to ensure diversity among cit izens 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 8

Dif f icult  to make it easy enough for all users 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Easy to forget to spend t ime on cit izen involvement 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6

Feel cit izens are scept ical to change 0 1 4 0 5 4 1 1 1 0 5 22

Need more experience with cit izen invoolvement 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4

Need substitutes for solutions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Need to be crit ical about do the cit izens actaully gain any value with part icipate 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

Risk of people compare it with f inished product and lose mot ivat ion 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

CI  The user in focus -   solving the right problems 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 7

Citizen involvement is about give cit izens ownership 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Citizen involvement is when cit izens get information and can test technology 11 16 5 4 3 7 0 1 0 1 14 62

Citizens as testers and feedback of exit ist ing product 4 10 0 4 1 5 0 1 0 1 10 36

Dialog 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Informat ion 3 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 10

Technological performance terminates usability of product 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 4 12

Experience sets f rame for cit izen involvement 2 1 1 4 3 0 0 0 0 1 0 12

Fluid involvement responsibility for cit izens 4 5 1 3 4 7 0 8 9 6 7 54

Citizen involvement important but not priorit ized 0 1 0 3 3 2 0 4 5 3 0 21

Citizen involvement shoud be closest to end- user role 2 3 0 0 0 0 0 3 4 0 4 16

Citizen involvement should be public actors role 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 6

Collaborate with cit izen involvement 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 3 8

Many responsible for involvement 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

A cit izen can have mult iple meanings 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 5

Aim with method most important not what is is called 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Citizen idea through surveys 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 5

Detailed methods for understanding how cit izens needs and their opinions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Diverse way to reach cit izens 3 2 4 1 0 1 0 1 0 1 3 16

Feedback handled through discussions 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3

Find user problems without asking directly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

No method for cit izen involvement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7

Should begin with the end -  who is this product for 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Citizen part icipate because it is within their f ield of  interest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Citizens engaged in contribut ing to Ruter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Engaged local community 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 6

More ownership more motivat ion by cit izens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

People are willing to test 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3

People find mobility important but participate because of  other factors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

People use it  because it  is free 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Big pilot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Challenges with workshops 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11

How cit izen involvement should take place 1 2 0 0 1 3 0 2 0 0 1 10

People seemed happy with workshop 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Targeting and segmenting 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Area as a resource 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Being bold by test  and fail together 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6

Collective decision making and problem solving 0 0 0 0 0 6 0 3 0 1 1 11

Connected by common goals and visions 2 1 0 0 7 0 0 8 0 0 2 20

Interdisciplinary cooperation as a strength 2 0 0 1 1 9 0 11 1 3 1 29

Learn from previous experiences and get a better start 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Local knowledge creates the best suited solutions 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 3 8

Problems too complex to solve alone 4 0 0 0 1 4 0 1 2 8 4 24

Trust 0 4 0 4 0 2 0 3 4 0 0 17

Ways of communicating 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 4 10

Diverse tools for communicating 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Meet for updates of pilots cross network 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4

Meetings 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 5

Bureaucracy 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3

Distribution of knowledge internally a challenge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Do not see value of Network 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

TotalVyVikenUniversity 

USN

SV 

Kongsberg

SINTEFKongsberg 

kommune

Kongsberg 

Innovasjon
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A dif f icult balance between cit izen needs, economy and policies 0 0 0 0 2 0 2 0 1 3 0 8

31Build a sustainable business model as goal 1 0 0 5 2 12 2 5 0 3 1

Challenge exist ing systems 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

5Dif ferent f inancial structures 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2

Economics sets f rame for collaborat ion 2 0 0 5 1 0 0 0 1 4 1 14

Financing a requirement 1 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0 9

Future plans 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 10

Global rivals in technology development 0 2 0 1 0 4 0 0 2 3 4 16

Business and power 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4

Competing on best user suited solutions not technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Power problemat ics national level 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6

Internat ional scalability and opportunit ies 1 0 0 2 1 3 1 0 0 2 2 12

Need to f ind a balance between new and old ways of working 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Challeging to combine all data and create the best solut ion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Challenging to f ind a proper way to communicate the value 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 4 12

Citizen feedback is evaluated if appropriate 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6

Citizens needs to learn how to part icipate 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Community priorit ized over cit izens 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 7

Dif f icult  to ensure diversity among cit izens 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 8

Dif f icult  to make it easy enough for all users 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Easy to forget to spend t ime on cit izen involvement 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6

Feel cit izens are scept ical to change 0 1 4 0 5 4 1 1 1 0 5 22

Need more experience with cit izen invoolvement 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4

Need substitutes for solutions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Need to be crit ical about do the cit izens actaully gain any value with part icipate 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

Risk of people compare it with f inished product and lose mot ivat ion 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

CI  The user in focus -   solving the right problems 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 7

Citizen involvement is about give cit izens ownership 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Citizen involvement is when cit izens get information and can test technology 11 16 5 4 3 7 0 1 0 1 14 62

Citizens as testers and feedback of exit ist ing product 4 10 0 4 1 5 0 1 0 1 10 36

Dialog 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Informat ion 3 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 10

Technological performance terminates usability of product 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 4 12

Experience sets f rame for cit izen involvement 2 1 1 4 3 0 0 0 0 1 0 12

Fluid involvement responsibility for cit izens 4 5 1 3 4 7 0 8 9 6 7 54

Citizen involvement important but not priorit ized 0 1 0 3 3 2 0 4 5 3 0 21

Citizen involvement shoud be closest to end- user role 2 3 0 0 0 0 0 3 4 0 4 16

Citizen involvement should be public actors role 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 6

Collaborate with cit izen involvement 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 3 8

Many responsible for involvement 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

A cit izen can have mult iple meanings 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 5

Aim with method most important not what is is called 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Citizen idea through surveys 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 5

Detailed methods for understanding how cit izens needs and their opinions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Diverse way to reach cit izens 3 2 4 1 0 1 0 1 0 1 3 16

Feedback handled through discussions 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3

Find user problems without asking directly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

No method for cit izen involvement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7

Should begin with the end -  who is this product for 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Citizen part icipate because it is within their f ield of  interest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Citizens engaged in contribut ing to Ruter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Engaged local community 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 6

More ownership more motivat ion by cit izens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

People are willing to test 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3

People find mobility important but participate because of  other factors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

People use it  because it  is free 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Big pilot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Challenges with workshops 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11

How cit izen involvement should take place 1 2 0 0 1 3 0 2 0 0 1 10

People seemed happy with workshop 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Targeting and segmenting 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Area as a resource 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Being bold by test  and fail together 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6

Collective decision making and problem solving 0 0 0 0 0 6 0 3 0 1 1 11

Connected by common goals and visions 2 1 0 0 7 0 0 8 0 0 2 20

Interdisciplinary cooperation as a strength 2 0 0 1 1 9 0 11 1 3 1 29

Learn from previous experiences and get a better start 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Local knowledge creates the best suited solutions 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 3 8

Problems too complex to solve alone 4 0 0 0 1 4 0 1 2 8 4 24

Trust 0 4 0 4 0 2 0 3 4 0 0 17

Ways of communicating 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 4 10

Diverse tools for communicating 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Meet for updates of pilots cross network 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4

Meetings 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 5

Bureaucracy 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3

Distribution of knowledge internally a challenge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Do not see value of Network 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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STOR crosstab using Nvivo

 

A dif f icult balance between cit izen needs, economy and policies 0 1 0 1

Build a sustainable business model as goal 0 0 0 0

Challenge exist ing systems 0 0 0 0

Dif ferent f inancial structures 1 0 1 2

Economics sets f rame for collaborat ion 1 4 0 5

Financing a requirement 0 0 0 0

Future plans 0 4 1 5

Global rivals in technology development 0 8 0 8

Business and power 0 6 0 6

Competing on best user suited solutions not technology 0 2 0 2

Power problemat ics national level 0 0 0 0

Internat ional scalability and opportunit ies 0 0 0 0

Need to f ind a balance between new and old ways of working 0 0 0 0

Challeging to combine all data and create the best solut ion 0 4 0 4

Challenging to f ind a proper way to communicate the value 0 0 0 0

Citizen feedback is evaluated if appropriate 0 0 0 0

Citizens needs to learn how to part icipate 0 0 0 0

Community priorit ized over cit izens 0 0 0 0

Dif f icult  to ensure diversity among cit izens 1 1 5 7

Dif f icult  to make it easy enough for all users 0 0 0 0

Easy to forget to spend t ime on cit izen involvement 2 1 0 3

Feel cit izens are scept ical to change 0 0 0 0

Need more experience with cit izen invoolvement 5 4 1 10

Need substitutes for solutions 0 0 0 0

Need to be crit ical about do the cit izens actaully gain any value with part icipate 0 1 2 3

Risk of people compare it  with f inished product and lose mot ivat ion 0 0 1 1

CI  The user in focus -   solving the right problems 5 16 0 21

Citizen involvement is about give cit izens ownership 2 2 0 4

Citizen involvement is when cit izens get information and can test technology 0 1 3 4

Citizens as testers and feedback of exit ist ing product 0 0 2 2

Dialog 0 1 0 1

Informat ion 0 0 1 1

Technological performance terminates usability of product 0 0 0 0

Experience sets f rame for cit izen involvement 3 3 1 7

Fluid involvement responsibility for cit izens 0 0 2 2

Citizen involvement important but not priorit ized 0 0 0 0

Citizen involvement shoud be closest to end- user role 0 0 0 0

Citizen involvement should be public actors role 0 0 0 0

Collaborate with cit izen involvement 0 0 2 2

Many responsible for involvement 0 0 0 0

A cit izen can have mult iple meanings 1 0 1 2

Aim with method most important not what is is called 2 5 1 8

Citizen idea through surveys 0 0 0 0

Detailed methods for understanding how cit izens needs and their opinions 4 11 5 20

Diverse way to reach cit izens 2 3 1 6

Feedback handled through discussions 0 0 0 0

Find user problems without asking directly 0 2 0 2

No method for cit izen involvement 0 0 0 0

Should begin with the end -  who is this product for 0 0 1 1

Citizen part icipate because it is within their f ield of  interest 0 0 0 0

Citizens engaged in contribut ing to Ruter 0 5 0 5

Engaged local community 0 0 0 0

More ownership more motivat ion by cit izens 0 0 0 0

People are willing to test 0 0 0 0

People find mobility important but part icipate because of  other factors 0 0 0 0

People use it  because it  is free 0 0 0 0

Big pilot 0 2 1 3

Challenges with workshops 0 1 1 2

How cit izen involvement should take place 2 0 1 3

People seemed happy with workshop 0 0 0 0

Targeting and segmenting 0 7 0 7

Area as a resource 0 0 0 0

Being bold by test  and fail together 0 0 1 1

Collective decision making and problem solving 0 0 0 0

Connected by common goals and visions 1 2 5 8

Interdisciplinary cooperation as a strength 2 6 4 12

Learn from previous experiences and get a better start 0 0 0 0

Local knowledge creates the best suited solutions 0 2 0 2

Problems too complex to solve alone 1 1 3 5

Trust 0 0 0 0

Ways of communicating 8 3 5 16

Diverse tools for communicating 1 0 1 2

Meet for updates of pilots cross network 7 2 3 12

Meetings 0 1 1 2

Bureaucracy 1 13 0 14

Distribution of knowledge internally a challenge 5 8 1 14

Do not see value of Network 0 8 0 8

Dynamic process can create challenges as there is no clear lines 0 0 0 0

TotalSVRuterBYMNodes
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A dif f icult balance between cit izen needs, economy and policies 0 1 0 1

Build a sustainable business model as goal 0 0 0 0

Challenge exist ing systems 0 0 0 0

Dif ferent f inancial structures 1 0 1 2

Economics sets f rame for collaborat ion 1 4 0 5

Financing a requirement 0 0 0 0

Future plans 0 4 1 5

Global rivals in technology development 0 8 0 8

Business and power 0 6 0 6

Competing on best user suited solutions not technology 0 2 0 2

Power problemat ics national level 0 0 0 0

Internat ional scalability and opportunit ies 0 0 0 0

Need to f ind a balance between new and old ways of working 0 0 0 0

Challeging to combine all data and create the best solut ion 0 4 0 4

Challenging to f ind a proper way to communicate the value 0 0 0 0

Citizen feedback is evaluated if appropriate 0 0 0 0

Citizens needs to learn how to part icipate 0 0 0 0

Community priorit ized over cit izens 0 0 0 0

Dif f icult  to ensure diversity among cit izens 1 1 5 7

Dif f icult  to make it easy enough for all users 0 0 0 0

Easy to forget to spend t ime on cit izen involvement 2 1 0 3

Feel cit izens are scept ical to change 0 0 0 0

Need more experience with cit izen invoolvement 5 4 1 10

Need substitutes for solutions 0 0 0 0

Need to be crit ical about do the cit izens actaully gain any value with part icipate 0 1 2 3

Risk of people compare it  with f inished product and lose mot ivat ion 0 0 1 1

CI  The user in focus -   solving the right problems 5 16 0 21

Citizen involvement is about give cit izens ownership 2 2 0 4

Citizen involvement is when cit izens get information and can test technology 0 1 3 4

Citizens as testers and feedback of exit ist ing product 0 0 2 2

Dialog 0 1 0 1

Informat ion 0 0 1 1

Technological performance terminates usability of product 0 0 0 0

Experience sets f rame for cit izen involvement 3 3 1 7

Fluid involvement responsibility for cit izens 0 0 2 2

Citizen involvement important but not priorit ized 0 0 0 0

Citizen involvement shoud be closest to end- user role 0 0 0 0

Citizen involvement should be public actors role 0 0 0 0

Collaborate with cit izen involvement 0 0 2 2

Many responsible for involvement 0 0 0 0

A cit izen can have mult iple meanings 1 0 1 2

Aim with method most important not what is is called 2 5 1 8

Citizen idea through surveys 0 0 0 0

Detailed methods for understanding how cit izens needs and their opinions 4 11 5 20

Diverse way to reach cit izens 2 3 1 6

Feedback handled through discussions 0 0 0 0

Find user problems without asking directly 0 2 0 2

No method for cit izen involvement 0 0 0 0

Should begin with the end -  who is this product for 0 0 1 1

Citizen part icipate because it is within their f ield of  interest 0 0 0 0

Citizens engaged in contribut ing to Ruter 0 5 0 5

Engaged local community 0 0 0 0

More ownership more motivat ion by cit izens 0 0 0 0

People are willing to test 0 0 0 0

People find mobility important but part icipate because of  other factors 0 0 0 0

People use it  because it  is free 0 0 0 0

Big pilot 0 2 1 3

Challenges with workshops 0 1 1 2

How cit izen involvement should take place 2 0 1 3

People seemed happy with workshop 0 0 0 0

Targeting and segmenting 0 7 0 7

Area as a resource 0 0 0 0

Being bold by test  and fail together 0 0 1 1

Collective decision making and problem solving 0 0 0 0

Connected by common goals and visions 1 2 5 8

Interdisciplinary cooperation as a strength 2 6 4 12

Learn from previous experiences and get a better start 0 0 0 0

Local knowledge creates the best suited solutions 0 2 0 2

Problems too complex to solve alone 1 1 3 5

Trust 0 0 0 0

Ways of communicating 8 3 5 16

Diverse tools for communicating 1 0 1 2

Meet for updates of pilots cross network 7 2 3 12

Meetings 0 1 1 2

Bureaucracy 1 13 0 14

Distribution of knowledge internally a challenge 5 8 1 14

Do not see value of Network 0 8 0 8

Dynamic process can create challenges as there is no clear lines 0 0 0 0

TotalSVRuterBYMNodes
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STB crosstab using Nvivo

 

A dif f icult balance between cit izen needs, economy and policies 2 0 0 0 7 9

Build a sustainable business model as goal 0 0 0 0 0 0

Challenge exist ing systems 1 0 2 0 1 4

Dif ferent f inancial structures 0 0 0 0 4 4

Economics sets f rame for collaborat ion 4 0 4 0 4 12

Financing a requirement 0 0 0 0 1 1

Future plans 2 0 0 0 3 5

Global rivals in technology development 0 0 0 0 1 1

Business and power 0 0 0 0 0 0

Competing on best user suited solutions not technology 0 0 0 0 0 0

Power problemat ics national level 0 0 0 0 0 0

Internat ional scalability and opportunit ies 2 0 2 0 2 6

Need to f ind a balance between new and old ways of working 2 0 0 0 1 3

Challeging to combine all data and create the best solut ion 0 0 0 0 0 0

Challenging to f ind a proper way to communicate the value 8 4 0 4 6 22

Citizen feedback is evaluated if appropriate 0 0 0 0 1 1

Citizens needs to learn how to part icipate 0 1 0 1 0 2

Community priorit ized over cit izens 0 0 0 0 0 0

Dif f icult  to ensure diversity among cit izens 5 6 3 3 4 21

Dif f icult  to make it easy enough for all users 0 7 4 2 0 13

Easy to forget to spend t ime on cit izen involvement 1 1 2 0 0 4

Feel cit izens are scept ical to change 1 0 1 0 2 4

Need more experience with cit izen invoolvement 5 2 3 2 2 14

Need substitutes for solutions 0 1 0 3 0 4

Need to be crit ical about do the cit izens actaully gain any value with part icipate 11 0 0 0 1 12

Risk of people compare it with f inished product and lose mot ivat ion 1 0 6 0 5 12

CI  The user in focus -   solving the right problems 2 0 1 0 1 4

Citizen involvement is about give cit izens ownership 16 1 1 0 1 19

Citizen involvement is when cit izens get information and can test technology 2 0 2 2 6 12

Citizens as testers and feedback of exit ist ing product 1 0 2 2 5 10

Dialog 0 0 0 0 0 0

Informat ion 1 0 0 0 1 2

Technological performance terminates usability of product 0 0 0 0 0 0

Experience sets f rame for cit izen involvement 2 0 2 0 2 6

Fluid involvement responsibility for cit izens 1 0 1 2 0 4

Citizen involvement important but not  priorit ized 0 0 0 0 0 0

Citizen involvement shoud be closest to end- user role 0 0 0 0 0 0

Citizen involvement should be public actors role 0 0 0 1 0 1

Collaborate with cit izen involvement 1 0 0 0 0 1

Many responsible for involvement 0 0 1 0 0 1

A cit izen can have mult iple meanings 1 0 0 0 1 2

Aim with method most important not what is is called 0 0 1 0 0 1

Citizen idea through surveys 0 0 1 0 0 1

Detailed methods for understanding how cit izens needs and their opinions 0 0 0 0 1 1

Diverse way to reach cit izens 3 0 0 1 2 6

Feedback handled through discussions 2 0 0 0 0 2

Find user problems without asking directly 0 0 0 0 0 0

No method for cit izen involvement 0 0 0 1 0 1

Should begin with the end -  who is this product for 1 0 1 0 0 2

Citizen part icipate because it is within their f ield of  interest 0 1 0 1 0 2

Citizens engaged in contribut ing to Ruter 0 0 0 0 0 0

Engaged local community 0 2 0 0 3 5

More ownership more motivat ion by cit izens 0 2 0 0 2 4

People are willing to test 0 3 0 0 0 3

People find mobility important but  part icipate because of  other factors 0 7 0 2 0 9

People use it  because it  is free 0 0 0 0 0 0

Big pilot 0 0 0 0 0 0

Challenges with workshops 2 5 4 0 3 14

How cit izen involvement should take place 3 3 1 1 3 11

People seemed happy with workshop 0 1 2 2 2 7

Targeting and segmenting 0 0 0 0 0 0

Area as a resource 1 0 1 0 6 8

Being bold by test  and fail together 2 0 0 0 0 2

Collective decision making and problem solving 0 0 0 0 1 1

Connected by common goals and visions 1 0 2 0 0 3

Interdisciplinary cooperation as a strength 3 0 1 1 2 7

Learn from previous experiences and get a better start 0 0 0 0 1 1

Local knowledge creates the best suited solutions 2 0 0 0 1 3

Problems too complex to solve alone 0 0 0 0 1 1

Trust 0 0 0 0 0 0

Ways of communicating 0 0 0 0 7 7

Diverse tools for communicating 0 0 0 0 2 2

Meet for updates of pilots cross network 0 0 0 0 3 3

Meetings 0 0 0 0 2 2

Bureaucracy 1 0 0 0 1 2

Distribution of knowledge internally a challenge 6 0 0 0 3 9

Do not see value of Network 0 0 0 0 0 0
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A dif f icult balance between cit izen needs, economy and policies 2 0 0 0 7 9

Build a sustainable business model as goal 0 0 0 0 0 0

Challenge exist ing systems 1 0 2 0 1 4

Dif ferent f inancial structures 0 0 0 0 4 4

Economics sets f rame for collaborat ion 4 0 4 0 4 12

Financing a requirement 0 0 0 0 1 1

Future plans 2 0 0 0 3 5

Global rivals in technology development 0 0 0 0 1 1

Business and power 0 0 0 0 0 0

Competing on best user suited solutions not technology 0 0 0 0 0 0

Power problemat ics national level 0 0 0 0 0 0

Internat ional scalability and opportunit ies 2 0 2 0 2 6

Need to f ind a balance between new and old ways of working 2 0 0 0 1 3

Challeging to combine all data and create the best solut ion 0 0 0 0 0 0

Challenging to f ind a proper way to communicate the value 8 4 0 4 6 22

Citizen feedback is evaluated if appropriate 0 0 0 0 1 1

Citizens needs to learn how to part icipate 0 1 0 1 0 2

Community priorit ized over cit izens 0 0 0 0 0 0

Dif f icult  to ensure diversity among cit izens 5 6 3 3 4 21

Dif f icult  to make it easy enough for all users 0 7 4 2 0 13

Easy to forget to spend t ime on cit izen involvement 1 1 2 0 0 4

Feel cit izens are scept ical to change 1 0 1 0 2 4

Need more experience with cit izen invoolvement 5 2 3 2 2 14

Need substitutes for solutions 0 1 0 3 0 4

Need to be crit ical about do the cit izens actaully gain any value with part icipate 11 0 0 0 1 12

Risk of people compare it  with f inished product and lose mot ivat ion 1 0 6 0 5 12

CI  The user in focus -   solving the right problems 2 0 1 0 1 4

Citizen involvement is about give cit izens ownership 16 1 1 0 1 19

Citizen involvement is when cit izens get information and can test technology 2 0 2 2 6 12

Citizens as testers and feedback of exit ist ing product 1 0 2 2 5 10

Dialog 0 0 0 0 0 0

Informat ion 1 0 0 0 1 2

Technological performance terminates usability of product 0 0 0 0 0 0

Experience sets f rame for cit izen involvement 2 0 2 0 2 6

Fluid involvement responsibility for cit izens 1 0 1 2 0 4

Citizen involvement important but not priorit ized 0 0 0 0 0 0

Citizen involvement shoud be closest to end- user role 0 0 0 0 0 0

Citizen involvement should be public actors role 0 0 0 1 0 1

Collaborate with cit izen involvement 1 0 0 0 0 1

Many responsible for involvement 0 0 1 0 0 1

A cit izen can have mult iple meanings 1 0 0 0 1 2

Aim with method most important not what is is called 0 0 1 0 0 1

Citizen idea through surveys 0 0 1 0 0 1

Detailed methods for understanding how cit izens needs and their opinions 0 0 0 0 1 1

Diverse way to reach cit izens 3 0 0 1 2 6

Feedback handled through discussions 2 0 0 0 0 2

Find user problems without asking directly 0 0 0 0 0 0

No method for cit izen involvement 0 0 0 1 0 1

Should begin with the end -  who is this product for 1 0 1 0 0 2

Citizen part icipate because it is within their f ield of  interest 0 1 0 1 0 2

Citizens engaged in contribut ing to Ruter 0 0 0 0 0 0

Engaged local community 0 2 0 0 3 5

More ownership more motivat ion by cit izens 0 2 0 0 2 4

People are willing to test 0 3 0 0 0 3

People find mobility important but part icipate because of  other factors 0 7 0 2 0 9

People use it  because it  is free 0 0 0 0 0 0

Big pilot 0 0 0 0 0 0

Challenges with workshops 2 5 4 0 3 14

How cit izen involvement should take place 3 3 1 1 3 11

People seemed happy with workshop 0 1 2 2 2 7

Targeting and segmenting 0 0 0 0 0 0

Area as a resource 1 0 1 0 6 8

Being bold by test  and fail together 2 0 0 0 0 2

Collective decision making and problem solving 0 0 0 0 1 1

Connected by common goals and visions 1 0 2 0 0 3

Interdisciplinary cooperation as a strength 3 0 1 1 2 7

Learn from previous experiences and get a better start 0 0 0 0 1 1

Local knowledge creates the best suited solutions 2 0 0 0 1 3

Problems too complex to solve alone 0 0 0 0 1 1

Trust 0 0 0 0 0 0

Ways of communicating 0 0 0 0 7 7

Diverse tools for communicating 0 0 0 0 2 2

Meet for updates of pilots cross network 0 0 0 0 3 3

Meetings 0 0 0 0 2 2

Bureaucracy 1 0 0 0 1 2

Distribution of knowledge internally a challenge 6 0 0 0 3 9

Do not see value of Network 0 0 0 0 0 0
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Stakeholder crosstab using Nvivo 

 

A dif f icult balance between cit izen needs, economy and policies 3 12 3 0 18

31Build a sustainable business model as goal 7 20 4 0

Challenge exist ing systems 0 7 2 0 9

11Dif ferent f inancial structures 1 7 3 0

Economics sets f rame for collaborat ion 6 13 12 0 31

Financing a requirement 1 6 3 0 10

Future plans 0 14 6 0 20

Global rivals in technology development 3 8 14 0 25

Business and power 0 2 8 0 10

Competing on best user suited solutions not technology 0 1 2 0 3

Power problemat ics national level 0 2 4 0 6

Internat ional scalability and opportunit ies 3 9 6 0 18

Need to f ind a balance between new and old ways of working 0 3 0 0 3

Challeging to combine all data and create the best solut ion 0 0 4 0 4

Challenging to f ind a proper way to communicate the value 4 14 12 2 32

Citizen feedback is evaluated if appropriate 0 1 6 0 7

Citizens needs to learn how to part icipate 3 0 0 1 4

Community priorit ized over cit izens 2 2 3 0 7

Dif f icult  to ensure diversity among cit izens 3 17 10 5 35

Dif f icult  to make it easy enough for all users 2 0 6 6 14

Easy to forget to spend t ime on cit izen involvement 4 3 5 1 13

Feel cit izens are scept ical to change 2 8 16 0 26

Need more experience with cit izen invoolvement 3 16 7 0 26

Need substitutes for solutions 3 0 0 1 4

Need to be crit ical about do the cit izens actaully gain any value with participate 1 15 1 0 17

Risk of people compare it  with f inished product and lose mot ivat ion 0 8 7 0 15

CI  The user in focus -   solving the right problems 3 10 19 0 32

Citizen involvement is about give cit izens ownership 0 19 3 1 23

Citizen involvement is when cit izens get information and can test technology 6 20 52 0 78

Citizens as testers and feedback of exit ist ing product 6 15 27 0 48

Dialog 0 0 6 0 6

Informat ion 0 4 9 0 13

Technological performance terminates usability of product 0 2 10 0 12

Experience sets f rame for cit izen involvement 4 9 12 0 25

Fluid involvement responsibility for cit izens 14 24 22 0 60

Citizen involvement important but not priorit ized 8 9 4 0 21

Citizen involvement shoud be closest to end- user role 4 3 9 0 16

Citizen involvement should be public actors role 2 3 2 0 7

Collaborate with cit izen involvement 0 6 5 0 11

Many responsible for involvement 0 0 2 0 2

A cit izen can have mult iple meanings 1 8 0 0 9

Aim with method most important not  what is is called 1 3 6 0 10

Citizen idea through surveys 1 2 3 0 6

Detailed methods for understanding how cit izens needs and their opinions 0 12 11 0 23

Diverse way to reach cit izens 2 11 15 0 28

Feedback handled through discussions 0 4 1 0 5

Find user problems without asking directly 0 1 2 0 3

No method for cit izen involvement 1 7 0 0 8

Should begin with the end -  who is this product for 0 4 1 0 5

Citizen part icipate because it is within their f ield of  interest 1 0 0 1 2

Citizens engaged in contribut ing to Ruter 0 0 5 0 5

Engaged local community 0 6 3 2 11

More ownership more motivat ion by cit izens 0 2 0 2 4

People are willing to test 2 0 1 3 6

People find mobility important but participate because of  other factors 2 0 0 7 9

People use it  because it  is free 0 0 2 0 2

Big pilot 0 1 2 0 3

Challenges with workshops 0 6 16 1 23

How cit izen involvement should take place 1 14 6 3 24

People seemed happy with workshop 2 2 3 0 7

Targeting and segmenting 0 0 8 0 8

Area as a resource 0 8 1 0 9

Being bold by test  and fail together 0 5 4 0 9

Collective decision making and problem solving 0 11 1 0 12

Connected by common goals and visions 0 15 16 0 31

Interdisciplinary cooperation as a strength 3 34 11 0 48

Learn from previous experiences and get a better start 0 2 0 0 2

Local knowledge creates the best suited solutions 4 4 5 0 13

Problems too complex to solve alone 2 18 10 0 30

Trust 8 5 4 0 17

Ways of communicating 3 21 9 0 33

Diverse tools for communicating 0 4 1 0 5

Meet for updates of pilots cross network 0 14 5 0 19

Meetings 3 3 3 0 9

Bureaucracy 1 5 13 0 19

Distribution of knowledge internally a challenge 0 15 8 0 23

Do not see value of Network 1 0 8 0 9
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A dif f icult balance between cit izen needs, economy and policies 3 12 3 0 18

31Build a sustainable business model as goal 7 20 4 0

Challenge exist ing systems 0 7 2 0 9

11Dif ferent f inancial structures 1 7 3 0

Economics sets f rame for collaborat ion 6 13 12 0 31

Financing a requirement 1 6 3 0 10

Future plans 0 14 6 0 20

Global rivals in technology development 3 8 14 0 25

Business and power 0 2 8 0 10

Competing on best user suited solutions not technology 0 1 2 0 3

Power problemat ics national level 0 2 4 0 6

Internat ional scalability and opportunit ies 3 9 6 0 18

Need to f ind a balance between new and old ways of working 0 3 0 0 3

Challeging to combine all data and create the best solut ion 0 0 4 0 4

Challenging to f ind a proper way to communicate the value 4 14 12 2 32

Citizen feedback is evaluated if appropriate 0 1 6 0 7

Citizens needs to learn how to part icipate 3 0 0 1 4

Community priorit ized over cit izens 2 2 3 0 7

Dif f icult  to ensure diversity among cit izens 3 17 10 5 35

Dif f icult  to make it easy enough for all users 2 0 6 6 14

Easy to forget to spend t ime on cit izen involvement 4 3 5 1 13

Feel cit izens are scept ical to change 2 8 16 0 26

Need more experience with cit izen invoolvement 3 16 7 0 26

Need substitutes for solutions 3 0 0 1 4

Need to be crit ical about do the cit izens actaully gain any value with participate 1 15 1 0 17

Risk of people compare it  with f inished product and lose mot ivat ion 0 8 7 0 15

CI  The user in focus -   solving the right problems 3 10 19 0 32

Citizen involvement is about give cit izens ownership 0 19 3 1 23

Citizen involvement is when cit izens get information and can test technology 6 20 52 0 78

Citizens as testers and feedback of exit ist ing product 6 15 27 0 48

Dialog 0 0 6 0 6

Informat ion 0 4 9 0 13

Technological performance terminates usability of product 0 2 10 0 12

Experience sets f rame for cit izen involvement 4 9 12 0 25

Fluid involvement responsibility for cit izens 14 24 22 0 60

Citizen involvement important but not priorit ized 8 9 4 0 21

Citizen involvement shoud be closest to end- user role 4 3 9 0 16

Citizen involvement should be public actors role 2 3 2 0 7

Collaborate with cit izen involvement 0 6 5 0 11

Many responsible for involvement 0 0 2 0 2

A cit izen can have mult iple meanings 1 8 0 0 9

Aim with method most important not  what is is called 1 3 6 0 10

Citizen idea through surveys 1 2 3 0 6

Detailed methods for understanding how cit izens needs and their opinions 0 12 11 0 23

Diverse way to reach cit izens 2 11 15 0 28

Feedback handled through discussions 0 4 1 0 5

Find user problems without asking directly 0 1 2 0 3

No method for cit izen involvement 1 7 0 0 8

Should begin with the end -  who is this product for 0 4 1 0 5

Citizen part icipate because it is within their f ield of  interest 1 0 0 1 2

Citizens engaged in contribut ing to Ruter 0 0 5 0 5

Engaged local community 0 6 3 2 11

More ownership more motivat ion by cit izens 0 2 0 2 4

People are willing to test 2 0 1 3 6

People find mobility important but participate because of  other factors 2 0 0 7 9

People use it  because it  is free 0 0 2 0 2

Big pilot 0 1 2 0 3

Challenges with workshops 0 6 16 1 23

How cit izen involvement should take place 1 14 6 3 24

People seemed happy with workshop 2 2 3 0 7

Targeting and segmenting 0 0 8 0 8

Area as a resource 0 8 1 0 9

Being bold by test  and fail together 0 5 4 0 9

Collective decision making and problem solving 0 11 1 0 12

Connected by common goals and visions 0 15 16 0 31

Interdisciplinary cooperation as a strength 3 34 11 0 48

Learn from previous experiences and get a better start 0 2 0 0 2

Local knowledge creates the best suited solutions 4 4 5 0 13

Problems too complex to solve alone 2 18 10 0 30

Trust 8 5 4 0 17

Ways of communicating 3 21 9 0 33

Diverse tools for communicating 0 4 1 0 5

Meet for updates of pilots cross network 0 14 5 0 19

Meetings 3 3 3 0 9

Bureaucracy 1 5 13 0 19

Distribution of knowledge internally a challenge 0 15 8 0 23

Do not see value of Network 1 0 8 0 9
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Appendix G: Thematic charts of the basic to organizational and global 

themes 

Test Arena Kongsberg (TKC&L) 

Basic themes Organizing themes Global themes 

1. Personal motivation Driving forces Facilitate local growth 

2. Active municipally 
  

3. Sharing philosophy 
  

4. SDG as guideline  

  

5. Scalability Sustainable business model 
 

6. Public sector hinders into  

7. Consideration 

  

8. Cross sector financing 
  

9. Goal of self-financing 
  

10. Challenge existing systems and  

11. Policy 

Win-Win collaboration Network as sales 

object 

12. Build a position 
  

13. Showcasing 
  

14. National and international scalability 
  

15. Interdisciplinary strength Together for change 
 

16. Collectively agreed goals 
  

17. Steer development together 
  

18. Not always as close as wanted Dynamic network 
 

19. Flat hierarchy 
  

20. Ad hoc structure 
  

21. Not always cross-sector understanding Collective decision making 
 

22. Trust 
  

23. Getting used to sharing culture 
  

24. Incremental changes as key Technology determinates usability Technology in focus 

25. Risk analysis 
  

26. Quality 
  

27. Driver free bus 
  

28. Dialog Citizens as feedback providers of 

 attitudes 

 

29. Economy vs citizens 
  

30. Active local community 
  

31. Public role Split responsibility 
 

32. Pilots responsible 
  

33. Collaborate with citizen involvement 
  

34. Bus operators as communicators 
  

35. Bad onboarding bus operators Citizen involvement not prioritized 
 

36. TKC&L first 
  

37. Easy to forget to spend time on  

38. Citizens 

  

39. Adjusted to needs when appropriate Citizen involvement as real-life testing 
 

40. Real traffic 
  

41. Citizens willing to test 
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Smartere Transport i Oslo-området (STOR) 

Basic themes Organizing themes Global themes 

1. Local expertise Citizens as creators Citizen needs in focus 

2. Trust 
  

3. Solutions based on citizens needs 
  

4. Actively collaborate with citizens 
  

5. Diverse way to communicate Detailed methods 
 

6. Gain most from insights 
  

7. Targeting and segmenting 
  

8. Consultants 
  

9. Need experience to understand citizen 

needs 

Citizen involvement require  

experience 

 

10. Not all parties have experience 
  

11. Critical to technology optimists 
  

12. Need to learn to involve early  
  

13. Regional budgets Economics sets frame Outer factors 

14. Future depend on upper decisions 
  

15. Legal External factors 
 

16. GDPR 
  

17. Network as sales object Door opener Interdisciplinarity 

18. Contact person 
  

19. Break external silos 
  

20. Distribution of internal knowledge New competence 
 

21. Break internal silos 
  

22. Learn more about citizen involvement 
  

23. Network for optimizing solutions Build position 
 

24. Support Ruter's mission and position 
  

25. Mobility and society 
  

26. Win-win with third party 
  

27. Small core teams Decide structure themselves Separate structures 

28. Specific and ad-hoc assignments 
  

29. Exchange of knowledge Meets for updates 
 

30. Status 
  

31. Not always easy to understand each other No common platform 
 

32. Coordination work required 
  

33. Problems with information and 

documentation sharing 

 

34. Not as close as wanted Diverse meaning of value of network 
 

35. Diffuse understanding of collaboration 
  

36. Sharing vs efficiency Time and prioritizing 
 

37. Time problematics 
  

38. Balance between internal and external 

work 
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Smartere Transport i Bodø (STB) 

Basic themes Organizing themes Global themes 

1. Feel that they are heard Power to citizens Ownership to citizens 

2. Involvement satiety 
  

3. Inputs of real value 
  

4. External factors for participating Citizens needs to learn how to 

participate 

 

5. General engaged local community 
  

6. Do not see value with participating 
  

7. Time vs value 
  

8. Saving money and extra value Economy vs citizens 
 

9. Economy set frame for solution 
  

10. Get informed and can test solution Testers and feedback for innovation Area as resource 

11. Citizen needs considered through  

innovation 

  

12. Difficult to make it easy enough for 

all citizens 

  

13. Willing to test Motivated citizens 
 

14. Within interest field 
  

15. Happy with workshop 
  

16. Feel their opinions matter 
  

17. Difficult to ensure diversity More experience with citizen 

involvement 

 

18. Learn citizen involvement and get 
right mindset 

 

19. Ways to communicate value 
  

20. Continue to work with citizen  

involvement 

  

21. Resources from competition who sets 

lines 

Financing Governmental structure 

22. “Play” money 
  

23. Start of initiative 
  

24. Procurement rules Framing collaboration 
 

25. Policy 
  

26. Budgets 
  

27. Risk of lose face Culture 
 

28. Not used to test and fail 
  

29. Active municipality Common goals 
 

30. Framed by passionate work  
  

31. Juxtaposed visions 
  

32. Easy to forget to spend time on  

citizen involvement 

Only a part of daily assignments Flat structure 

33. Last minute-work 
  

34. Time problematics 
  

35. Trust and easy collaboration Trust 
 

36. Win-win working together 
  

37. Get involved when necessary 
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The Political subsystem 

Basic themes Organizing themes Global themes 

1. Contact person to organization Role as a connector Collaboration 

2. Coordinator 
  

3. Distribution of knowledge a challenge Spreading information 
 

4. Meet for updates 
  

5. Organization needs to learn citizen  

involvement 

  

6. New mindset for stakeholders 
  

7. Collective force Too complex to do alone 
 

8. Interdisciplinary as asset 
  

9. Collaboration required for mobility  

solutions 

  

10. Sustainable focus for solutions 
  

11. Valuable insights Testers and verifiers Citizen involvement 

12. Testing and feedback are essential 
  

13. Citizens as buyers 
  

14. Citizens are sceptic Citizen vs government relationship 
 

15. Risk of losing face 
  

16. Public sector having informative role 
  

17. Political arena must listen to citizens 
  

18. Need more experience with citizen  

involvement 

Limited training 
 

19. Difficult with diversity 
  

20. Multiple meanings of citizens 
  

21. Political responsibility due to  

legitimacy  

Collective and individual responsibility  
 

22. Operating team responsible  
  

23. Collaborate with involving citizens 
  

24. Economy as baseline Financing in the public sector External factors 

25. Prioritization by political leaders 
  

26. Challenging existing models Public sector influence innovation 
 

27. Political elements set frame for  

development 
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The Public subsystem 

Basic themes Organizing themes Global themes 

1. Motivated by being part of  

development 

Positive with progression Collaboration 

2. Fun experience 
  

3. Technology usability Must be easy to use 
 

4. Take little time 
  

5. Test rabbits Understanding of role 
 

6. Test over set period 
  

7. External factors Motivations 
 

8. Social ties 
  

9. Personal motivation 
  

10. Profession 
  

11. Improved attendance since last time Ways to involve Citizen involvement 

12. Problems finding ways to reach  

citizens 

  

13. Using external motivation 
  

14. Other plans Do not see value 
 

15. Do not have time 
  

16. Late communicated 
  

17. A new building built for involvement Material factors External factors 

18. Atrium for gathering 
  

19. Round tables 
  

20. A welcoming location 
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The Educational subsystem 

Basic themes Organizing themes Global themes 

1. Build on past relations Grassroot movement Collaboration 

2. Provides short way to political 

stakeholders 

  

3. Waterholes 
  

4. Knowledge sharing and generators Knowledge connectors 
 

5. Connectors 
  

6. Motivated to do things together 
  

7. Creator of natural meeting area 
  

8. Smarter mobility service (ITS) Technology as primarily topic 
 

9. SINTEF focus on how technology  

impacts society  

  

10. Technology and acceptance (USN) 
  

11. How economical decisions impact  

society (Nord) 

  

12. TKC&L not currently responsible for 

involve citizens  

Citizens and pilots responsible for 

involvement  

Citizen involvement 

13. Depend on pilot or ownership of pilot 
  

14. Citizens should take more 

responsibility 

  

15. Test technology is essential Citizens as customers 
 

16. Need to innovate for context 
  

17. Citizens as buyer of services 
  

18. Business models Problems with the public transport 

sector 

External factors 

19. Dilemmas with current systems 
  

20. Adjusting laws to testing vehicles 
  

21. Everything ends with economy 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



334 

 

The Economic subsystem 

Basic themes Organizing themes Global themes 

1. Connector Role as facilitators Collaboration 

2. Facilitator 
  

3. Project leaders 
  

4. Work to set new frames for the future 

mobility solutions 

Ecosystem 
 

5. Challenge private car together 
  

6. Show case 
  

7. Being the preferred service provider 
  

8. Interdisciplinary cooperation Bring out the best of each other 
 

9. National team thinking 
  

10. Understand each other roles 
  

11. Humble 
  

12. Sharing culture 
  

   

13. Pilot responsible for involvement Ambiguous responsibility Citizen involvement 

14. End-contact with user responsible 
  

15. Collaboration responsible 
  

16. Public sector focus on democracy 
  

17. User needs in focus Split focus 
 

18. What citizens think about technology 
  

19. Testing of technology 
  

   

20. Economics sets frame for 

collaboration 

Depend on political contribution  External factors 

21. Depend on political stakeholders see 

value or not 

  

22. Public budgets 
  

23. Separate financing from operational 
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Appendix H: Illustrations of the seven Thematic Networks 
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Network as 
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Build a position
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Ad hoc structure

Not always cross-sector understanding

Trust

Getting used to sharing culture

Technology in 
focus

Technology 
determinates 

usability
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feedback providers 

of attitudes
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involvement not 

prioritized

Incremental changes as key
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Quality

Driver free bus

Dialog
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Bad omboarding bus operators

TAK first

Easy to forget to spend time on citizens
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real life testing
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Real traffic

Citizens willing to test

Public role

Pilots responsible

Collaborate with citizen involvement

Bus operators as communicators

Organizing themesGlobal themes Basic themes
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Outer factors 

User needs in 
focus 

Economics sets 
frame 

External factors 

Regional budgets 

Future depend on upper decisions 

Legal

GDPR

Scalability

Public sector hinders into consideration

Cross sector financing

Goal of self-financing

Citizens as 
creators 

Detailed methods 

Citizen 
involvement 

require experience 

Local expertise 

Trust 

Solutions based on citizens needs 

Actively collaborate with citizens 

Diverse way to communicate 

Gain most from insights 

Targeting and segmenting 

Need experience to understand citizen 
needs 

Not all parties have experience 
Critical to technology optimists 

Inter-
disciplinarity

Door opener 

New competence 

Build position

Decide structure 
themselves 

Network as sales object 

Contact person 

Break external silos 

Distribution of internal knowledge 

Break internal silos 

Learn more about citizen involvement 

Exchange of knowledge 

Status 
Meets for updates 

Not always easy to understand each other 

Coordination work required 

Problems with information and 
documentation sharing 

Small core teams 

Specific and ad-hoc assignments 

Organizing themesGlobal themes Basic themes

ST
O

R

Consultants 

Need to learn to involve early 

Separate 
structures

No common 
platform 

Diverse meaning 
of value of 

network 

Time and 
prioritizing 

Not as close as wanted 

Diffuse understanding of collaboration 

Sharing vs efficiency 

Time problematics 

Balance between internal and external 
work 

Network for optimizing solutions 

Support Ruter's mission and position 

Mobility and society 

Win-win with third party 
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Flat structure

Governmental 
structure 

Only a part of daily 
assignments 

Trust 

Easy to forget to spend time on citizen 
involvement 

Last minute-work 

Time problematics 

Trust and easy collaboration 

Win-win working together 

Get involved when necessary 

Financing 

Framing 
collaboration 

Culture 

Common goals 

Resources from competition who sets 
lines 

“Play” money 

Start of initiative 

Procurement rules 

Policy 

Budgets 

Risk of lose face 

Not used to test and fail 

Active municipality 

Framed by passionate work 

Juxtaposed visions 

Area as 
resource 

Motivated citizens 

Testers and 
feedback for 

innovation 

More experience 
with citizen 

involvement 

Power to citizens 

Willing to test 

Within interest field

Happy with workshop 

Feel their opinions matter 

Get informed and can test solution 
Citizen needs considered through 

innovation 
Difficult to make it easy enough for all 

citizens 

Feel that they are heard 

Involvement satiety 

Inputs of real value 

Citizens needs to 
learn how to 

participate 

External factors for participating 

General engaged local community 

Do not see value with participating 

Difficult to ensure diversity 
Learn citizen involvement and get right 

mindset 
Ways to communicate value 

Continue to work with citizen involvement 

Organizing themesGlobal themes Basic themes

ST
B

Ownership to 
citizens

Economy vs 
citizens 

Time vs value

Saving money and extra value 

Economy set frame for solution 
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External 
factors 

Collaboration

Financing in the 
public sector 

Public sector 
influence 

innovation 

Economy as baseline 

Prioritization by political leaders 

Challenging existing models 
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development 
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connector 
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Meet for updates
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New mindset for stakeholders
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verifiers 
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relationship 

Limited training 

Collective and 
individual 

responsibility 

Valuable insights 

Testing and feedback are essential 

Citizens as buyers 

Citizens are sceptic 

Risk of losing face 

Public sector having informative role 

Political responsibility due to legitimacy 

Operating team responsible 

Collaborate with involving citizens 

Need more experience with citizen 
involvement 

Difficult with diversity 

Multiple meanings of citizens 

Organizing themesGlobal themes Basic themes
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E 

P
O
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C
A

L 
SU

B
SY
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EM

Political arena must listen to citizens 

Collective force
Interdisciplinary as asset

Collaboration required for mobility 
solutions

Sustainable focus for solutions
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Collaboration

Positive with 
progression

Must be easy to 
use

Motivated by being part of development

Fun experience

Technology usability

Take little time
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Material factors
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U
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B
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Social ties
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Organizing themesGlobal themes Basic themes
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O
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A
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Creator of natural meeting area
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factors
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Citizens should take more responsibility

Test technology is essentional

Need to innovate for context

Citizens as buyer of services

Business models

Dilemmas with current systems

Adjusting laws to testing vechicles

Everything end with economy

Technology as 
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Smarter mobility service (ITS)

SINTEF focus on how technology impacts society 

Technology and acceptance (USN)

How economical decisions impact society (Nord)
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Seperate financing from operational
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of each other
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National team thinking
Understand each other roles

Humble
Sharing culture
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Appendix I: Information sent to interviewees with the attached declaration 

of consent  

Deltakelse i forskningsprosjekt: innbyggerinvolvering i Urban Living Labs 

Mitt navn er Oda Svenungsen og jeg studerer for tiden strategi, organisasjon og ledelse ved 

Copenhagen Business School. Jeg skal fra nyttår begynne på min masteroppgave som strekke seg fra 

januar til mai 2020. Det fremkommer i den anledning informasjon om oppgaven samt hva din rolle 

som informant i studien vil innebære. 

 

Formål 

Målet med oppgaven er å undersøke hvordan Urban Living Labs-prosjekter, gjennom ulike former 

av innbyggerinvolvering, kan være med på å skape mobilitetsløsninger knyttet til urbanisering, 

befolkningsvekst og klimautfordringer. Oppgaven vil derfor sammenligne ulike Urban Living Labs-

prosjekter, for å se hvordan ulike aktører ser på innbyggerinvolvering, samt hvordan dette påvirker 

samspillet og gruppedynamikken i prosjektene. Fokuset for oppgaven er dermed å få en dypere 

forståelse av hva faktisk innbyggerinvolvering er og hvilken effekt dette kan ha på prosjektene når 

det kommer til å finne brukervennlige og skalerbare løsninger. 

 

For å ha muligheten til å undersøke dette, er det behov for å holde intervjuer med hovedaktørene som 

er involvert i prosjektene. Informanter er derfor valgt ut på bakgrunn av målet om å få en nyansert 

forståelse av aktørenes syn på innbyggerinvolvering og innbyggerens rolle i prosjektene.  

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Deltakelsen vil bestå av et intervju med varighet på ca. en time. Det vil også etterfølgende være 

muligheter for oppfølgingsspørsmål via e-post eller telefon.  

 

De aktuelle temaene for intervjuet vil være:  

• Inntrykk og tanker om innbyggerinvolvering 

• Samarbeid i prosjektet 

• Forventninger 
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• Framtidsutsikter 

 

Med din tillatelse ønsker det å benyttes lydopptak under intervjuet. Det vil også bli tatt notater ved 

behov. Du har til enhver tid rett til å ikke svare på spørsmål, eller trekke deg fra intervjuet. 

 

Hva skjer med dine opplysninger? 

Det ønskes at din stilling og arbeidsplass fremkommer i oppgaven. Dette medfører at du kan bli 

gjenkjent av de som leser oppgaven. Om dette ikke er ønskelig, blir dette selvfølgelig respektert og 

du kan derav anonymiseres. Det er også muligheter for at det vil bli benyttet sitater fra intervjuet. 

Intervjuet vil derfor bli transkribert og sendt passordbeskyttet til din godkjenning via mail. Du vil i 

den anledning få muligheten til å foreta en sitatsjekk. Opplysningene som fremkommer i intervjuet 

vil kun bli brukt til det formålet som presentert i dette skriv og dine personopplysningene vil bli 

behandlet i samsvar med loven om databeskyttelse (The General Data Protection Regulation 

(GDPR)). Det er kun jeg som vil ha tilgang til lydopptakene. Lydopptakene vil bli slettet innen en 

måned etter at transkriberingen er foretatt. Ditt navn og kontaktinformasjon vil også lagres adskilt fra 

øvrige data. Dette vil bli slettet ved sensur. 

 

Opplysninger om deg vil bli behandlet basert på ditt samtykke (side 4). 

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

• innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

• å få rettet personopplysninger om deg, 

• få slettet personopplysninger om deg, 

• få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

• å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger 

 

Det er frivillig å delta 
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Det er frivillig å delta i oppgaven. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke ditt samtykke 

uten å oppgi grunn. Dette gjøres ved å ta kontakt via e-post: oda@svenungsen.com. Alle opplysninger 

om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg om du senere 

velger å trekke deg. 

 

Hvis du ønsker å delta 

Det er fint om du kan sende en bekreftelse på deltakelse ved å legge med signert samtykkeerklæring 

(side 4) på mail til oda@svenungsen.com. Intervjuene vil bli holdt i uke 7-9. Hvis dette derimot ikke 

passer, finner vi en dato som egner seg for begge parter. Jeg vil ettersende mer informasjon om 

intervjuet når tiden nærmer seg.  

 

Nytteverdi for mobilitetsprosjekter 

Jeg håper denne studien kan være nyttig for prosjektene som tar en del av oppgaven, og deres arbeid 

videre med å skape skalerbare og brukervennlige løsninger for fremtidens byer. Ettersom alle 

prosjektene vil være knyttet til mobilitetsløsninger, håper jeg at oppgaven kan gi viktige funn som 

kan være med på å styrke mobilitetsprosjekters suksess i å finne, bearbeide og implementere grønne 

og mer bærekraftige løsninger.  

 

Hvis det er ønskelig å få tilsendt mer informasjon om oppgaven eller om det er spørsmål til innholdet 

ovenfor, er det bare å ta kontakt på mail eller telefon.  

 

Med vennlig hilsen 

Oda Svenungsen 

oda@svenungsen.com 

+45 52111903 

  

mailto:oda@svenungsen.com
mailto:oda@svenungsen.com
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Samtykkeerklæring 

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om oppgaven og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg 

samtykker til: 

 

• deltakelse i dybdeintervju 

• at det benyttes lydopptaker i dybdeintervjuet 

• at jeg kan kontaktes for oppfølgingsspørsmål ved behov 

• at opplysninger om meg publiseres slik at jeg kan gjenkjennes i oppgaven 

• at sitater fra intervjuene med meg benyttes i oppgave etter sitatsjekk 

• at mine personopplysninger lagres etter prosjektslutt, til sensuren er forfalt (ca. juni) 

 

 

 

 

Sted/Dato     Navn 
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