Forord
Denne rapporten inneholder prosjektarbeidet til Gruppe 5 i emnet IS-302 Praksisprosjekt. Vi
er fem studenter på femte semester ved bachelorutdanningen IT og informasjonssystemer ved
Universitet i Agder. Intensjonen med denne rapporten er å gi innsikt i prosessen å digitalt
involvere innbyggerne, slik at Norkart og Kristiansand kommune kan korrigere matrikkelen.
Dette innebærer blant annet ideutvikling, datainnsamling og dannelse av en prototype.
Det er flere ledd som har bistått oss med å komme i mål med rapporten og prosjektet i løpet
av semesteret som vi ønsker å takke. Først og fremst takk til vår foreleser dette semesteret,
Hallgeir Nilsen som emneansvarlig i IS-302. Vi ønsker òg å utnevne en takk til våre
prosjektledere, Alexander Salveson Nossum og Lise Bardoff for utmerket veiledning. Videre
ønsker vi å takke Tahani Berge for veiledning og støtte som vår mentor. Til slutt vil vi takke
hverandre for motivasjon og oppmuntring, samt et fremragende samarbeid.

Lenkene til modellene og figurene produsert:
•

Kundereisekart: miro.com

•

Flowchart: miro.com

•

Prosessdiagram: miro.com

•

Prototype/mockup: figma.com

•

Value Proposition Canvas (VPC): miro.com
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1 Innledning
Prosjektoppgaven omhandler et samarbeid med bedriften Norkart AS og vil utdype rundt
prosessen for å undersøke hvordan digital innbyggerinvolvering kan implementeres.
Rapporten deles inn i 5 hoveddeler:
● Metoder
● Undersøkelse og analyse
● Ideutvikling og sortering
● Arbeidsprosessen
● Konklusjon

1.1 Problemstilling
Norkart er norsk bedrift som tilbyr løsninger innen kommunalteknikk, kart og
eiendomsinformasjon til både offentlig og privat sektor. Bedriften leverer tjenester til
næringer som har behov for oppdatert eiendomsinformasjon. I dag opplever man at
matrikkelen har avvik, og det innebærer at informasjonen i matrikkelen ikke gjenspeiler de
faktiske byggene i samfunnet. På bakgrunn av dette ble prosjektet KartAi igangsatt, med mål
om å automatisere og effektivisere dagens saksbehandling relatert til byggesaker.

1.2 Mål og visjoner
Hovedmålsettingen med Arbeidspakke 3 (AP3) er å skape innsikt, kompetanse og erfaring
knyttet til korreksjon og forbedring av matrikkel og kartbaser fra AI/ML (AP2). Sentralt i
målsettingen ligger dataflyten fra upålitelige datakilder (innbygger, AI m.m.) og frem til
korreksjon i de offentlige registre. Det forventes at flere fasetter av denne problemstillingen
undersøkes. Samtidig er det ikke målsettingen å lage produksjonssystemer eller komplett løse
de utfordringer som dukker opp.
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1.3 Bakgrunn
KartAi-prosjektet er et forskningsprosjekt for kvalitetsheving av eiendomsregisteret, altså
matrikkelen, og Sentral felles kartdatabase (SFKB) ved hjelp av kunstig intelligens (AI).
Målet med prosjektet er å bidra til å automatisere og effektivisere saksbehandlinger i
byggesaker. Innovasjonsprosjektet er mulig å gjennomføre på grunn av et veletablert
kompetansesterkt samarbeid på tvers av Kartverket, UiA/CAIR, Norkart og Kristiansand
Kommune i Agder-regionen. Prosjektet og innovasjonen kan i stor grad sees på som en
realisering i tråd med gjeldende strategiske føringer fra Kristiansand Kommune – samt
Digitaliseringsdirektoratet og KMD – og da spesielt; «Nasjonal strategi for kunstig
intelligens» (KMD, 2020). Samarbeidet har en tidsramme på to år, fra 2021 til 2023.

Prosjektet er basert på flere punkter eller utfordringer, og disse konsentreres rundt tre sentrale
punkter:

Figur ) Illustrasjon av de tre sentrale punktene i prosjektet

Figur
) Illustrasjon
av de
motivasjonskurveFigur
) Illustrasjon av de tre sentrale punktene i
Figur 1)
Illustrasjon av
tre punktene i prosjektet
prosjektet

Antall byggesaker synker med 11%, mens kommunale driftsutgifter øker med 15%. Dette er
ikke bare en økonomisk utfordring for kommunen, men og for byggeoversikten da det kan
tyde på underrapportering av bygg (gjerne småbygg som garasjer, søppelskur og mer). I
tillegg samles det inn rådata som utnyttes isolert og enkeltvis. Matrikkelen har nytte av økt
kvalitet og nøyaktighet, og ved å benytte den tilgjengelige dataen på riktig måte kan
matrikkelen forbedres tilstrekkelig. Videre er Norge verdensledende når det gjelder
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dataforvaltning og digitale innbyggertjenester, og det er et ønske om å kunne etablere et
internasjonalt kompetansesenter for kunstig intelligens på stedfestet informasjon.

Figur 2) Illustrasjon av prosjektets overordnede organisering

1.4 Motivasjon
Motivasjon er et tydelig element som vi, etter anbefaling og ønske fra prosjektleder, skal
fokusere ytterligere på i vårt arbeid.
Automatisering og innbyggerinvolvering vil gjøre kvalitetsheving av matrikkelen mulig med
langt lavere kostnad enn dagens metoder. Det vil sørge for betydelig effektivisering av
saksbehandling i kommunen. For å gjøre
dette, ønsker man å digitalt involvere
innbyggeren da det sørger for
demokratisering av
datagrunnlaget brukt i saksbehandling,
samt bidrar til tillit og pålitelighet blant
innbyggerne. På bakgrunn av dette er
motivasjonen og intensivene bak
innbyggerinvolveringen vesentlig.
Figur ) Illustrasjon av motivasjonskurve
Figur 3) Motivasjonskurve
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Grunnet underrapportering av byggesaker, er det et tydelig avvik i innbyggerne sin
motivasjon. Modellen viser sammenhengen mellom motivasjon og evne til å gjennomføre en
aktivitet. Ved lav motivasjon er det nødvendig å tilrettelegge og forenkle for at vi skal oppnå
ønsket atferd, eller påvirke motivasjonen. Ved høy motivasjon kommer brukerne til å
gjennomføre uansett. Generelt er det enklere å påvirke evnen (ved å tilrettelegge enkle
grensesnitt og sikre at brukere blir eksponert for disse), enn det er å påvirke motivasjonen.

Per i dag er borgerne i liten grad eksponert for matrikkeldata, og de vet ofte ikke at noe er
galt. Derfor kan det være vanskelig å oppdage, og det blir vanskelig for innbyggerne å vite
hvem de skal henvende seg til ved avvik. Det er heller ingen enkle måter å rapportere inn
avvik på.

2 Metoder
Ideer kan enklere forstås ved visuelle hjelpemidler, altså ved eksternalisering (Benyon, 2019,
s. 182). Eksternalisering omfatter et mangfold metoder og teknikker med ulike bruksområder
innen design, der design defineres som, «... the exploration and definition of a design space
where both the problem and the solution evolve through the iterative process of envisionment
and evaluation» (Beaudouin-Laflon and Mackay, 2012, sitert i Benyon, 2019, s. 183).
Designmetoder- og teknikker alene er ikke tilstrekkelig for et perfekt design, men bidrar til
kunnskap verdifullt både for teamet og brukerne, som kan resultere i designideer som
oppfyller målet. Videre ble ulike metoder og teknikker sin hensikt, utbytte og relevans i
henhold til målet, vurdert grundig. Dette for å unngå ineffektiv ressursbruk og
informasjonsutbytte. Metodene presentert under benyttes ofte ved design-thinking. Det er
generelt definert som en analytisk og kreativ prosess som engasjerer en person til å
eksperimentere, lage og prototype modeller, samle tilbakemeldinger og redesigne (Razzouk &
Shute, 2012). Ofte omtales også design-thinking som tjenestedesign.

2.1 Value Proposition Canvas
Value Proposition Canvas, eller VPC, er et verktøy for å analysere allerede utviklede
verdiforslag, eller skape helt nye (Osterwalder et al., 2015, s. 12). Lerretet består av to deler,
kundekartet som definerer kundesegmentets jobb, mulige vondter og goder tilknyttet til dette.
Den andre delen, verdikartet, omhandler å bryte ned verdiforslaget og se på hvordan
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produkter og tjenester kan fungere som smertestillende og gi eventuelle oppturer for det
utvalgte kundesegmentet. Ved å evaluere de to sidene opp mot hverandre kan man lettere
kartlegge hvordan produktene og tjenestene bedriften produserer kan støtte opp mot godene
og lindre vondtene som kundesegmentet ser på som viktig, og på den måten skapes harmoni.

2.2 Sketches
Skisser er en enkel måte å bringe abstrakte ideer til den virkelige verden, og kan demonstrere
og visualisere enkel funksjonalitet (Benyon, 2019, s. 184). Teknikken kommuniserer designet
effektivt, og gjør det mulig å produsere en rekke ideer på kort tid, uten at det går på
bekostning av økonomi og ressurser.

2.3 Persona
Personas i korte trekk, er segmenterte beskrivelser av målkundene som skal bruke produktet
eller løsningene. Personas beskriver vanlige karaktertrekk som; mål, demografisk
informasjon, motivasjon og frustrasjoner. (Lucidchart, u.å.-b) Målet med å lage persona er å
bruke dem senere i kundereisekartet for å få et fullstendig overblikk over kundereisen og
kundeinformasjon.

2.4 Kundereisekart
Kundereisekart er en visuell representasjon av kundereisen som forteller en historie av de
forskjellige fasene som kunden er involvert i. Fokuset med modellen er å vise hvordan
kundens opplevelser og interaksjon med produktet endres etter hver fase (Lucidchart, u.å.-a).
Fasene som gruppen valgte er: bestemmelse, reise, erfaring og retur. Bestemmelse går ut på
hva kunden gjør før reisen som kan være alt fra vurderinger til handlinger. Reise handler om
de forskjellige interaksjonene kunden har i løpet av kundereisen. Erfaring er relativt likt som
reise, men tar for seg kundenes opplevelse ved bruk av produktet, mens retur tar for seg
handlingene og observasjonene som skjer etter kundereisen.

2.5 Flowchart
Flowchart representerer arbeidsflyten eller prosessene i et system (Wikipedia, 2021). Ved å
illustrere systemets flyt steg for steg, kan man få en økt forståelse av endelig produkt og
hvordan de ulike sidene vil henge sammen. Videre vil flowchart synliggjøre hvordan
arbeidsprosessene foregår i dag, og hvordan eventuelle forbedringer kan forenkle handlinger
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en bruker skal gjennomføre. Flowchartet bistår med en dypere forståelse for de eksisterende
prosessene samt utforming av nye navigasjonsprosesser. Innsikten gjør det mulig å
optimalisere flyten slik at brukere oppfatter stegene de går igjennom som logiske i henhold til
målene de ønsker å oppnå.

2.6 Mockup
En mockup er en statisk wireframe som inkluderer stilistiske og visuelle detaljer for
brukergrensesnittet med hensikt om å presentere en mer realistisk modell av ideen enn
wireframe og skissering gjør (Lucidchart, u.å-c.). Detaljer som farger, grafikk, typografi,
navigasjonselementer og komponentavstand kan presiseres i mockupen og gjør den dermed
mer realistisk. Teknikken gjør det enkelt å kommunisere og forstå det potensielle designet,
muliggjør innspill fra samarbeidspartnere underveis og kan bidra til et bedre produkt. Derimot
vil ikke en mockup representere funksjonaliteten i samme grad som en prototype, ettersom
den ikke er interaktiv.

2.7 Prototype
En prototype er en konkret, men delvis implementasjon av et system eller design som ofte
benyttes i konstruksjonsdomener (Benyon, 2019, s. 195). Foruten om å
demonstrere et konkret konsept i startfasen, støtter teknikken detaljer vesentlige for
produktet senere i prosessen. Prototyper vil i flere tilfeller konstrueres ved hjelp av
sofistikerte programmer, men kan også lages av enkle materialer som papir. Likevel
benyttes digitale programmer i større grad innen programvareutvikling grunnet behovet for
interaktivitet. Prototyper gjør utviklingen av nettsiden mindre tidkrevende da
utviklerteamet primært fokuserer på funksjonelle- og markedsføringsfaktorer.
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3 Undersøkelse og analyse
Undersøkelsen og forarbeidet handler om å utfordre ens antagelser, å forstå menneskene og
konteksten (Stickdorn, 2018, s. 6). Analyse defineres som en nøyaktig undersøkelse som er
sammensatt av flere deler (Tranøy & Tjønneland, 2020). Det blir brukt for å forklare enten et
problem eller en spesifikk utvikling. I dette kapittelet vil undersøkelsene som ble gjennomført
presenteres, i tillegg vil funnene fra undersøkelsene presenteres.

Til tross for at teamet er gjort kjent med prosjektet, var det nødvendig å samle inn ytterligere
informasjon. Dette for å styrke teamet sin forståelse og dermed gjennomføringen av
prosjektet. For å gjøre dette ble det gjennomført flere møter med Alexander Salveson
Nossum, Lise Bardoff og Tahani Berge. Møtene gikk i dybden av prosjektet, og essensielle
fokusområdet ble trukket frem. Det ble besluttet å fokusere på det tidlige hendelsesforløpet,
altså delen som omhandler motivasjon, etter nøyere gjennomgang med prosjektlederne.
Fokuset på motivasjon er vesentlig, og arbeid gjennomført av byggedirektoratet kartlegger
motivasjonens betydning i prosjektet.

I tillegg ble det besluttet å gjennomføre et semistrukturert intervju med to
byggesaksbehandlere i kommunen, Grethe Helland og Terje Nuland. Dette for å få ytterligere
forståelse av saksbehandlingsprosessen i dag og saksbehandlerne sitt perspektiv.
Informasjonen innhentet fra intervjuet var viktig for å skape en mer helhetlig forståelse, og ny
vinkling rundt lovverk og hendelsesforløpet. På bakgrunn av informasjonen fra intervjuet,
kom det frem eksisterende løsninger som digitale skjema og mer som innbyggerne i dag har
tilgang til. Spørsmålene benyttet i intervjuet, kan finnes i vedlegget.

Teamet utarbeidet enkle sketcher og low-fi-mockuper basert på kunnskapen fra møtet med
prosjektlederne og intervjuet. Disse utarbeidelsene ble utforsket ved å speedintervjue- og teste
tilfeldige innbyggere som befant seg i Rådhuskvartalet, med hensikt om å få økt innsikt i
ideene våre. Til tross for at tilbakemeldingene ble tatt til betraktning og benyttet umiddelbart
videre i ide- og utformingsprosessen, var vi òg interessert i å få input fra den planlagte
workshopen.
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Videre ble det gjennomført et digitalt møte sammen med ulike personer involvert i
Kristiansand Kommune og Norkart mot slutten av november. Her ble det gjennomført en
workshop i regi av prosjektleder, samt en workshop i regi av oss praksisstudenter.
Workshopen vår tok utgangspunkt i essensielle spørsmål relatert til problemstillingen og det
spissede fokuset vårt. Spørsmålene presenteres under, og kan finnes i sin helhet i vedlegget:
● Hvordan motivere innbyggere til å melde inn byggene sine?
● Hva kan være avskrekkende for innbyggere med å melde inn et manglende bygg?
● Hvilke kanaler er best å bruke for å nå ut til innbyggere?

Spørsmålene åpnet for nye innspill, ideer og tanker fra deltakerne som vi vurderte som nyttig,
da deltakerne hadde en bakgrunn og utgangspunkt ulike vår egen. Til tross for at flere av
innspillene allerede var tatt til betraktning på forhånd av teamet, var det nye tanker som blir
tatt med videre i prosessen.

Avslutningsvis gjennomførte vi en siste test av ideene og designene våre. I likhet med
tidligere intervju/ test, valgte vi ut fire tilfeldige respondenter som befant seg i
rådhuskvartalet. Denne testen tok utgangspunkt i de reviderte SMS´ene, samt designet for
nettsiden. Tilbakemeldingene ble viktige i det endelige designet vi hadde tid til å produsere.

3.1 Funn
Funn fra intervju med saksbehandler
Intervjuet med saksbehandler var gjennomført for å få bedre oversikt ovenfor saksbehandlingog søknadsprosessen. I intervjuet kom det tydelig frem at det kommunen og saksbehandlerne
har mye å gjøre, spesielt etter den nye lovgivningen som var innført 1. mai. Lovgivningen har
resultert i at flere innbyggere ikke sender inn søknad, noe som ender opp med mangelfulle
situasjonskart som ikke henger i tråd med planen for området. Dette resulterer i at
saksbehandler må sende et brev i etterkant, og innbygger må sende inn søknad for å
godkjenne bygget. Andre funn er:
● Reguleringsplaner kan ofte være vanskelig å tolke og medføre problemer i
søknadsprosessen.
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● Hele søknadsprosessen er basert på tillit at innbygger sender korrekt informasjon.
Tidligere var opplysningene sjekket i større grad av fysiske besøk til tomt eller bygg,
men det forsvant da ansvarsrettsystemet ble innført.
● Informasjon om byggesaker offentlig hos byggesaksarkiv på Kristiansand Kommune
sine nettsider. Her finner man dokumenter som tar for seg alt fra byggesaker til
klagesaker.

Funn fra første intervju
Basert på funnene og tilbakemeldingene gjennom intervju, ble flere viktige funn tydeliggjort.
Hovedfunnene kan oppsummeres som: mange er skeptiske til meldingen grunnet lenken som
følger med, og vil ikke klikke seg videre da de ikke har nok informasjon om hva lenken
inneholder. Vil ikke logge inn med BankID uten å vite nok. En mulig løsning vil være å lage
en egen side på kristiansand.kommune.no med tilstrekkelig informasjon. På denne nettsiden
vil de veiledes til hva de skal gjøre for å gjøre logge inn og finne ut hva deres konkrete
melding eller tilfelle handler om.

Funn fra workshop
Funnene fra workshopen har vært svært nyttige, og de fleste var allerede drøftet opp mot
problemstilling. Disse kan finnes i figur 4. Likevel det var det nyttig med tilbakemeldingene
fra deltakere. Dette førte til en del endringer vi måtte ta hensyn til videre. Det ble tidlig klart
at deltakerne hadde en del ulike svar på mange av spørsmålene, og kan mulig skyldes
variasjonen i alderen til de var til stede. Funnene for de tre ulike spørsmålene finnes under.

Til å begynne med så fikk vi en del gode innspill på når det gjaldt hvilke kanaler som
er best for å nå ut til innbyggerne. Alternativene varierte mellom SMS, e-post,
Digipost, postkassen, og skattemelding. Hver av alternativene hadde sine fordeler og
ulemper, og til slutt valgte vi å gå for en SMS-løsning da dette er måten vi anser best
for å nå ut til innbyggerne. Dette grunnet at kommunen ikke har tilgang til alle
innbyggerne sin e-post, og mange mottar i tillegg en stor mengde e-post daglig. Videre
kan e-post bli filtrert som søppelpost eller spam, til tross for at innholdet er viktig og
ekte. Ikke minst benytter få eldre mennesker seg av e-post, sammenlignet med
majoriteten.
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Når det gjelder Digipost, nevnte en av deltakerne fra workshopen at en undersøkelse
har tydeliggjort at yngre mennesker fra 18-30 år benytter seg av i Digipost i liten grad,
sammenlignet med de i voksen aldersgruppe. Dette kan flere av oss studenter bekrefte.
Videre ble postkasse presentert som et forslag, og denne løsningen kan være fornuftig
til tross for at det er mer tidkrevende. Basert på egne erfaringer, sjekker ikke yngre
mennesker i like stor grad som eldre og synes brev er tungvint og gammeldags.
Dersom man kunne fått til en løsning i skattemeldingen hadde det vært interessant.
Men siden man får skattemelding kun en gang i året, og mange allerede opplever
skattemeldingen som komplisert, er dette et alternativ vi ikke vurderer hensiktsmessig
å undersøke per nå.

Når det kommer til motivasjon, og hvordan engasjere innbyggere til å melde inn
byggene sine, fikk vi flere innspill. Majoriteten var enig i at presentasjonen av
informasjon var kritisk, og at dette kommer frem tilstrekkelig og på en enkel måte.
Dette var vi enig i og spesifiserte i SMS nærmere, samt gjorde endringer på nettsiden
slik at innbyggerne kan få tilstrekkelig informasjon om prosjektet, hvordan det
påvirker innbyggerne og kommunen. Gamification har også vært et alternativ for å
tiltrekke innbyggere til å melde inn om sine eiendommer.

Avslutningsvis, ønsket vi å få innspill rundt hva som kan være avskrekkende for
innbyggere når det gjelder å melde inn opplysninger som mangler. Her var det både
økonomiske og byråkratisk hensyn som måtte hensyntas. Det finnes allerede et digitalt
skjema med god brukervennlighet som forhindrer fysiske brev og papir, levert av
Norkart (ebyggesak). Det finnes også en digital PDF som kan fylles ut interaktivt.
Denne løsningen er levert av Direktoratet for byggkvalitet. Det er vurdert ulike
løsninger, som vi har skissert der innbyggeren klikker seg gjennom trinnvis. Likevel
fremgår det digitale skjemaet til Norkart som den enkleste løsningen. Med tanke på
høyere avgifter forstår vi at innbyggerne ikke er interessert i høyere avgifter. Derfor
var det viktig for oss å få frem arbeidet/ korrigeringen sin viktighet for Kristiansand
Kommunen og matrikkelen. Det er ikke nødvendig å nevne for innbyggerne at det å
melde inn det lille skuret deres vi gi økt eiendomsskatt/ avgifter, da innbyggerne
allerede har et ansvar de har unngått. Dette er noe på kanten, men fortsatt en ide. Her
satser vi på at informasjon trengs skal være ryddig og omfattende som nevnt. Det skal
tydeliggjøres at man ikke får en strengere straff, enn å være pliktig borger og melde
13

inn feil. Eiendomsskatt skal ikke betales med tilbakevirkende effekt, så han/hun
trenger ikke å betale for de årene et bygg har stått uanmeldt. Dette motiverer
innbyggeren til å bygge inn.

Figur 4) Illustrasjon av spørsmålene og funnene fra workshopen

Funn fra andre intervju
Etter funnene presentert over ble tatt til betraktning, ble det foretatt endringer. Disse
endringene ble gjennomført i både low-fi mokcup av SMS og nettsiden sin løsning.
Hovedfunnene kan oppsummeres som: konkurranseelement er ikke ønsket, og mange
opplever dette som useriøst. Det var også av stor interesse at man som innbygger kan få
redusert eiendomsskatt. SMS-en for gebyr burde formuleres slik at den fremstår mindre
truende. Det ble lagt stor vekt på å holde designet av både SMS og nettside enkelt og lik
dagens utforming.
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4 Ideutvikling og sortering
Utviklingen av et verdiforslag som dekker kundens jobber, goder og vondter, er ofte en
repetitiv prosess der målet er et vinnende verdiforslag (Osterwalder et al., 2015, s. 62). Dette
innebærer å teste ideer, lære av dem og utarbeide bedre forslag som skaper ytterligere verdi
for organisasjonen eller bedriften og deres kunder.

Som tidligere nevnt, ble det besluttet å fokuserer på motivasjonsdelen i større grad, og på
bakgrunn av dette vurderte vi det ikke som hensiktsmessig å fokusere på løsningen etter
brukerne kommer inn i systemet. Dette skyldes òg at kommunen sin «min side» er utformet
på en måte som brukerne er kjent med, og tilleggselementet vi har valgt å legge til på denne
siden passer den eksisterende siden. Dette kan sees i figur 5 under. Derfor har vi fokusert på
SMS-utforming.

Figur 5) Illustrasjon av tillegsselementet «Byggesaker»

Basert på funnene presentert over, ble det besluttet å videreutvikle ideene våre. Ideene som vi
testet ut gjennom enkle sketcher, low-fi mockuper og mockuper ble videre utarbeidet med
fokus på oppgavespissingen, nemlig motivasjon. Tidlig i prosessen ble det utarbeidet et
flowchart som også er laget i web-applikasjonen Miro. Flowcharten ble laget for å visualisere
kundereisen gjennom applikasjonen vår slik at utformingen av sketcher og prototyper ble mye
lettere lenger frem i prosessen. To viktige elementer er at flowcharten starter med et
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utgangspunkt i at AI-en ikke gjør store, uforutsette feil og at vår løsning ikke dekker normal
innmelding av byggesøknader. Som figur 6 viser, starter den med at AI-en finner en feil for så
å dele denne feilen inn i tre hovedkategorier: «Bygg som finnes i matrikkelen», «bygg som
mangler i matrikkelen» og «bygg som AI-en finner og som ligger i matrikkelen, men har
avvikende størrelse». De to siste har mer eller mindre identisk kundereise, men er to
forskjellige tilfeller som krever forskjellig formulering av den første SMS´en. Det første
alternativet hvor bygget mulig er revet krever ytterligere utspørringer til innbygger for å finne
datoen for rivingen ettersom systemet ikke trenger målene på et bygg som er revet.

Figur 6) Illustrasjon av flowchart

Det ble vurdert hensiktsmessig å presentere innbyggeren for en SMS med en supplerende
nettside, slik at de selv kan oppsøke tilstrekkelig informasjon fremfor å klikke på en lenke.
Nettsiden er en del av Kristiansand Kommune sine sider, og innbyggerne vil veiledes til hva
de skal gjøre for å gjøre logge på og finne ut hva deres konkrete melding eller tilfelle handler
om. Det kan være hensiktsmessig å sende eldre innbyggere et brev i posten som informerer
om tekstmeldingen som kommer, med tilstrekkelig informasjon om hva det angår.
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4.1 Sketches
I startfasen utarbeidet vi enkle sketcher med utgangspunkt i kunnskapen på daværende
tidspunkt. Det ble skissert ulike sketcher for SMS-løsninger, samt nettsideløsning, se figur 7.
Disse sketchene ble brukt som utgangspunkt for arbeidet før oppgaven ble spisset ytterligere,
og var et viktig steg i prosessen. Basert på disse sketchene fattet gruppen enighet om å lage
disse som low-fi mockup og mockcup i Figma, et illustrasjonsverktøy. Dette grunnet at det er
enklere for personene som skal gjennomføre speedtest eller intervjues å forstå konseptet og
ideen, uten at det flyter over med detaljer. Sketchene er for ulike SMS-løsninger, og alle disse
kan sees i vedlegget.

SMS
Først ble det produsert seks ulike SMS-løsninger for ulike situasjoner. Dette er SMS-ene som
først ble testet, og i figur 8 og 9 kan disse sees. Det ble fokusert på å sikre at meldingene
fremstår som seriøse og på vegne av kommunen, samt bevare tilstrekkelig informasjon.

Figur 7) Første skisse av tekstemelding
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Figur 8) Illustrasjon av to low-fi mockup av to tekstmeldinger der venstre viser SMS ved revet bygg, og høyre side viser SMS
for bygg som ikke er registrerte

Basert på funnene fra speedtestene med ulike brukere, ble det besluttet å omformulere SMSene slik at de i større grad appellerer til brukerne. Dette involverte blant annet å presentere
hensikten bak SMS-en, samt forklare at den medfølgende lenken dirigerer brukeren til
Kristiansand Kommune sin nettside og at de kan finne mer informasjon på denne lenken. I
tillegg ble det lagt vekt på å fremheve at brukeren kan finne mer informasjon ved å selv søke
opp Kristiansand Kommune og klikke seg inn på en tydelig knapp for mer informasjon om
eiendomsregisteret og innholdet i SMS-en. Sketchene av de nye SMS-løsningene kan sees
under i figur 9.
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Figur 9) Illustrasjon av to low-fi mockup av to tekstmeldinger der venstre viser SMS ved revet bygg, og høyre side viser SMS
for bygg som ikke er registrerte

Nettside

Figur 10) Illustrasjon av sketch av nettside

Tanken bak sketchen, som kan sees i figur 10, er at innbyggeren skal komme direkte inn på
denne siden når de trykker på lenken i SMS-en. Her vil de få nærmere informasjon om
hvorfor de har mottatt en slik SMS, og generelt om hva oppdateringen av eiendomsregisteret
dreier seg om. Det er inkludert en trinnvis fremgangsmåte på hvordan man registrerer
opplysninger om bygget sitt, og logg inn-knappen til Min Side er plassert godt synlig øverst
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til høyre på siden. I tillegg er det en liten boks til høyre med lenker som innbyggeren kan
trykke på for å lese mer om KartAi-prosjektet.

4.1.1 GDPR
GDPR, også kjent som Personvernforordning, er et viktig aspekt ved utforming av tjenester
og løsninger (Regjeringen, 2019). Loven inneholder prinsipper relatert til personvern, og alle
virksomheter er pålagt å følge disse (Datatilsynet, u.å.). Organisasjoner skal ha komplett
oversikt over deres behandling av personopplysninger og gjøre både tekniske og
organisatoriske tiltak for å sikre at loven følges. GDPR har vært en avgjørende faktor
utformingen av ideene våre. Ved utforming av SMS-ene ble det lagt vekt på å få innbyggerne
til å føle at deres informasjon er sikret, og ikke kan brukes eller involveres ytterligere uten at
de selv oppsøker informasjon og gir samtykke.
Ved utsending av SMS tydeliggjør Datatilsynet reglene for nyhetsbrev, SMS og epostlister
(Datatilsynet, 2018). For at en virksomhet skal kunne sende ut markedsføring på e-post til
brukere, er de avhengig av to ulike lovverk;
● Du må ha behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven for å bruke epostadresser og mobilnumre.
● Du må i utgangspunktet ha samtykke etter markedsføringsloven for å kontakte noen
med markedsføring per e-post eller SMS.
Unntak
Først og fremst, finnes det unntak fra personopplysningsloven som gjør at en slik SMS burde
være aktuelt (Datatilsynet, 2019). Punktene under er hentet fra unntakslisten, som vi tror
omfattes av SMS-en:
● Behandlingen er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål
knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål, på visse
betingelser og under forutsetning av at behandlingen har hjemmel i lov.
● Behandlingen gjelder personopplysninger som det er åpenbart at den registrerte har

offentliggjort.
● Behandlingen er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser og har hjemmel i

lov.
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Markedsføringsloven
Videre spesifiserer markedsføringsloven at organisasjonen må ha samtykke for å sende ut
nyhetsbrev. I praksis betyr det at virksomheten ikke trenger samtykke etter
markedsføringsloven dersom nyhetsbrevet ikke inneholder markedsføring (Datatilsynet, u.å.).
Det trengs heller ikke samtykke dersom nyhetsbrevet inneholder markedsføring, men det
foreligger et eksisterende kundeforhold i forbindelse med salg.
På bakgrunn av dette, er vi sikre på at SMS-ene sin utforming er lovlig.

4.2 Persona
For å enklere kunne visualisere prosessen, og sette brukerne og funnene i perspektiv, ble det
laget tre ulike personaer som kan sees i vedlegg. Disse befinner seg innen ulike aldersgrupper
for å dekke de ulike gruppene som benytter seg av Kristiansand Kommune sine nettsider.
Personaene har også ulik bakgrunn, som gjør at de passer til de ulike SMS-løsningene. Under
i figur 11 kan eksempel på personanene sees.

Figur 11 ) Illustrasjon av persona

De nye SMS-løsningene og low-fi mockup av nettside ble speedtestet på tilfeldige personer
som befant seg i Rådhuskvartalet under arbeidsdagen. Totalt 4 personer ble intervjuet og disse
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funnene kan finnes i vedlegget. Disse tilbakemeldingene ble benyttet i utviklingen av en
fullstendig mockup som presenteres i neste delkapittel.

4.3 Kundereisekartet
For å enklere visualisere kundereisen i nåtid og ettertid, ble det lagd fire forskjellige
kundereisekart basert på personane ovenfor. Tre av kundereisenkartene er basert på hvordan
kundereisen er i ettertid, altså hvordan reisen hadde vært etter den nye løsningen hadde blitt
implementert. Det siste kundereisekartene tar for seg dagens reise og hvordan de forskjellige
vondtene påvirker kunden. Basert på funn som er nevnt tidligere i rapporten, er det fokus på
den eldre målgruppen, ettersom at det de som har største vondter ved bruk av dagens løsning.
Figur 12 kan man se Value Proposition Canvas benyttes for å kartlegge kunden eller
brukeren, samt deres vondter og goder.

Figur 12) Illustrasjon av VPC
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Dagens løsning
To av kundereisekartene er basert på eldre målgruppen, dette ble gjort for å presentere
hvordan den nye løsningen kan dempe mange av vondtene til målgruppen som har problemer
med teknologi. I figuren under er en representasjon av dagens kundereise for den eldre
målgruppen. Kundereisekartet tar for seg scenario av en eldre mann som har synes at
teknologi er et fjernt konsept. Dette kan sees under i figur 13.

Figur 13) Kundereisekart med persona med dagens løsning

Ny løsning
Ny-dagens situasjon har fortsatt en del vondter selv om brukerreisen er forbedret. Dette
skyldes at kundereisen skal være beregnet for alle målgruppene, og dermed har noen mangler
som kunne gjort det enklere for eldre målgruppen. Dette er likevel en stor endring
sammenlignet med dagens kundereise, og kan sees under i figur 14.
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Figur 14) Kundereisekartet for den nye løsningen

4.4 Mockup
Det ble besluttet å lage tre mockuper for nettsiden sin løsning. Disse tre low-fi mockupene
varierer i stor grad i design, med hensikt om å få tilstrekkelig tilbakemelding.

Figur 15) ) Illustrasjon av design 1

Det første designet, som vist i figur 15, ble laget som en «single-page»-løsning hvor
informasjon om prosjektet kom frem etter hvert som brukeren scroller nedover siden. Tanken
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var å presentere svarene på spørsmålene brukeren kommer til å ha i flere store, oversiktlige
blokker. Samtidig var det sentralt å ha «logg inn»-knappen synlig til enhver tid slik at
brukeren når som helst kan bestemme seg for å registrere opplysningene.

Figur 16) Illustrasjon av design 2

Design 2, som vist i figur 16 tar i utgangspunkt informasjonssiden som skal være en ledd
mellom Kristiansand Kommune sin hovedside og login-siden. Denne siden er ment for å bli
aksessert gjennom en lenke i SMS´en som sendes til innbyggere, eller at innbyggeren selv
finner frem den ved å søke Kristiansand Kommune i Google. Her var det fokus på å vise frem
veien på en pålitelig måte, og sortere de ulike spørsmålene som innbyggeren mulig lurer på.
Malen viser samme navigasjonsbaren som på hovedsiden slik at innbyggeren føler seg kjent
med strukturen og ikke bli forvirret.

Figur 17) Illustrasjon av design 3

I motsetning til design 1 og 2, tar dette designet utgangspunkt i å fokusere på Kristiansand
Kommune sitt typiske design i dag og kan sees i figur 17.. Ved å benytte kjente farger, fonter
og oppbygging kan brukeren enklere kjenne igjen nettsiden sin struktur og forstå hvordan
Figur ) Illustrasjon av design 3
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man skal navigere seg rundt. Det er forsøkt å benytte lite tekst og enkle elementer slik at
brukerne ikke mister motivasjonen til å gjennomføre prosessen.

4.5 Prototype
Prototypen ble utformet etter de tre designene fra
mockup-fasen og inkluderer de beste elementene
fra dem. Den ble laget med to utgangspunkter for
brukeren: at de kommer direkte fra lenken fra SMSen eller at de selv søker seg inn på Kristiansand
Kommune og finner infosiden der. SMS-en og
forsiden er vedlagt her i figur 18.

Figur 19 er en redesignet versjon av forsiden på
Kristiansand Kommunes nettsted som kan føre
videre til informasjonssiden om eiendomsregisteret.

Figur 18) Illustrasjon av klikkbar prototype av SMS

Dette gjøres gjennom en ny gul varselboks som
ligger under «Bolig, kart og eiendom». Basert på tilbakemelding vi har fått i intervjuene, var
det viktig å ha muligheten til å ikke trykke på lenken fra SMS-en og heller søke opp
Kristiansand Kommunes sider selv. For å løse dette behovet, bruker vi denne varselboksen for
å effektivt informere brukeren om hvor de skal gå for å rapportere det inn. Boksen er utformet
bevisst med en sterk fargekontrast til hovedsiden for å tydelig skille seg ut. I tillegg benyttes
et utropstegn som er et gjenkjennbart symbol for noe viktig som krever handling. Alt dette er
virkemidler som benyttes for å gjøre det lettest mulig for brukeren å gjenkjenne det de ser på
Kristiansand Kommunes side med det de har sett på SMS-en slik at de går videre til
informasjonssiden.
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Figur 19) Nettside, første side

Informasjonssiden vises i figur 20, og er den største delen av den klikkbare prototypen og er
en side som bruker flere gjenkjennbare elementer fra Kristiansand Kommunes allerede
eksisterende design. Denne siden løser bekymringene som intervjuobjektene våre uttalte om
manglende informasjon ved hjelp av en FAQ (Frequently Asked Questions) som svarer på de
viktigste spørsmålene. For å også legge til rette for ekspertbrukere, er knappen for Min Side
satt rett etter introduksjonsteksten slik at brukeren kan raskt komme seg gjennom løsningen
og videre til Min Side.
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Figur 20) Nettside, informasjonsside
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5. Arbeidsprosessen
Ettersom prosjektet ikke hadde noen konkrete arbeidsoppgaver til å begynne med, ble det de
første ukene en del frem og tilbake med diskusjoner for å konkretisere oppgaven, samt
komme til enighet om sluttmålet. Underveis har vi hatt jevnlige møter, både i form av møter
med mentor og statusmøter med prosjektleder annenhver uke, som ofte førte til brainstorming
for å spisse ned oppgaven ytterligere. Fokuset har i hovedsak gått fra hvordan selve løsningen
for å registrere opplysninger skal se ut, til å lande på hvordan vi skal få innbyggerne til å
faktisk gå inn på Min Side for å gjøre dette. I tillegg har vi hatt begrenset med tid ettersom vi
bare har hatt én arbeidsdag i uken, og det har derfor vært viktig for oss å holde fokus og sette
opp en plan for hva som skal gjøres når. For å utføre oppgavene har vi benyttet ulike
plattformer og arbeidsverktøy som vi ikke har brukt tidligere, og det har vært flere ting å sette
seg inn i. Selv om alt dette til tider har vært utfordrende, er det gode erfaringer å ta med seg
videre i arbeidslivet.
Det å få tillit og ansvar til å jobbe med et slikt prosjekt som praksisstudenter har vært både
gøy og givende, spesielt ettersom det vi jobber med kommer til å bli brukt videre i KartAiprosjektet. I tillegg har vi fått ta del i møter sammen med flere av de som jobber i prosjektet,
noe som har fått oss til å føle at vi er en del av teamet. Samlet har dette gjort oss mer
engasjerte og villige til å gi en ekstra push.
Før vi begynte hadde flere av oss ikke jobbet sammen tidligere, men i løpet av
praksisperioden har vi blitt bedre kjent og lært mer om hverandre, både som enkeltpersoner
og som et team. Vi har også fått et innblikk i hvordan det er å arbeide i kommunen, og har
hatt kommunens lokaler som fast arbeidssted hver uke. Til slutt har det å få tatt del i et
prosjekt som dette vært en veldig spennende og lærerik opplevelse, som har gitt oss flere
nyttige erfaringer vi vil ta med oss videre.
Det har også vært et ønske om å lage en fullverdig prototype og teste den på ulike brukere.
Grunnet tidsbegrensninger er det ikke mulig å gjennomføre dette i løpet av vår
arbeidsperiode.
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6. Konklusjon
I løpet av perioden utplassert i praksis hos Norkart og Kristiansand Kommune, er resultatet et
førsteutkast til en klikkbar prototype, i form av SMS og nettside. I prosessen var det vesentlig
at SMS-ene ble utformet på en måte som i størst mulig grad motiverte innbyggerne. Derfor
ble direkte innlogging fjernet fra SMS-ene, slik at innbyggerne ikke blir redde for å oppgi
sensitiv informasjon. I stedet inkluderer SMS-ene mulighet for å søke opp kommunens
nettside selv, samt en lenke som sender brukeren til kommunen sin nettside med informasjon
om prosjektet som også inneholder en innloggingsknapp. SMS-ene bryter ikke med
personvernregler, og kan enkelt sendes ut. For å komme fram til dette resultatet, er det blitt
brukt en rekke metoder innen tjenestedesign blant annet Value Proposition Cavnas, personas,
kundereisekart og flowchart. Parallelt med disse prosessene er det blitt foretatt flere intervjuer
for å kartlegge hva brukerbasen vår ønsker, samt for å få bekreftelse på våre designvalg.
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7. Vedlegg

Spørsmål til saksbehandler
1. Hvordan behandles en vanlig saksbehandling (eks: innbygger søker om tillatelse til å bygge
garasje og får den godkjent?).
1. I en typisk saksbehandling, består kommunikasjonen mellom saksbehandler og innbygger
av flere ledd?
2. Er deler av dagens saksbehandlingsprosess automatisert?
a. Hvis ja, hvilke?
3. Hvilke ulike dokumenter må innbyggerne benytte i en søknadsprosess, og eventuelt hvilke
ulike typer finnes?
4. Hvordan blir matrikkelen oppdatert med ny informasjon?
5. Hvordan valideres informasjonen innbyggerne oppgir i søknadsprosessen?
b. Hvis ja, hyppighet og behandlingstid?
6. Eksisterer det prosesser for å sikre hvorvidt bygninger følger byggetekniske krav, etter
søknadsprosessen er fullført?
c. Hvis ja, hvordan fungerer denne prosessen?
7. Dersom et bygg ikke oppfyller de lovlige kravene, hvilke prosesser iverksettes for å
håndtere situasjonen, og hva er konsekvensene for innbyggerne?
8. Hva fører til at er saksbehandlingskostnadene(kommunaledriftsutgifter) har økt, i forhold til
antall byggesaker?
9. Påvirker personvernlover/ GDPR saksbehandlingsprosessen?
d. Hvis ja, på hvilken måte?

10. Er deler av dagens saksbehandlingsprosess unødvendige eller krever mye tid?
e. Hvis ja, hvilke forbedringer kunne bedret prosessen?
Spør om vi kan få et eksemplar av en krevende sak, samt et eksemplar av en enkel sak.

Spørsmål til Grethe og Terje
Jonas(28) har et bygg på under 50 kvadrat som befinner seg i ugyldig område (nærmere enn en
meter fra gjerdet til naboen)
→ hvordan kommuniserer man med innbyggeren?
→ avslutte sak?
1. Hvordan følger dere opp en sak/ tilfelle, ved f.eks ulovlighetsoppfølging?
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2. Hvordan eller hvilke strafferammer gjelder for innbyggere som bryter loven?
3. Har vi lov til å kontakte en innbygger om et ulovlig bygg som har plukket opp på deres
eiendom? Den nye loven fra i fjor gjør at kommunen kan pålegge innbyggerne å rapportere
om bygg. Strider ikke dette med kriminaliseringsloven?
4. Hva slags info kan vi som “kommunen” sende/ motta til innbygger (via SMS f. eks).?
Inkluder økonomi i innbyggerdialog

Spørsmål for intervju og testing av SMS
Forklar kartai - prosjekt for å forbedre kvaliteten av matrikkelen ved bruk av en ai.
Si at du får beskjed om at en ai har plukket opp at du har et bygg som ikke er blitt
registrert. Hva skal til for at du sender inn tegningene på dette bygget?
Vis dem sms-en.
Ville du ha sendt inn tegningene? Om ikke, hva skal til for at du ville gjort det?

Intervju med saksbehandlere notater
Det var opprinnelig flere spørsmål. Siden saksbehandlerne besvarte flere av
spørsmålen fortløpende, valgte vi å sette de sammen slik som vi har gjort
under.
Hvordan behandles en vanlig saksbehandling (eks: innbygger søker om tillatelse til å
bygge garasje og får den godkjent?).
Først søker privatperson om tillatelse/ melder ifra om bygning. Grunnet nye endringer,
unntaksbestemmelser fra 1. mai, er det innført en rekke unntak. En saksbehandling krever
vanligvis ikke tilsyn da systemet er basert på tillit. Deretter godkjennes/ gjennomføres en
vurdering og endringen som ble søkt om/ meldt inn, videreføres til matrikkelen.
Dersom en søknad skal bli godkjent, må alt være i tråd med planen. Enkelte områder/ bygg
kan være unntatt søknadsplikt. De må likevel søke om dispensasjon, fordi bygget ikke er i
plan med området. Det er ulike formål eller reguleringsplaner for ulike områder, og det
finnes ca. 1500 reguleringsplaner. Alle disse er forskjellige. Selv to naboer kan ikke søke
om det samme, da den ene naboen kan berøres av reguleringsplanen og ikke den andre. Det
finnes eldre reguleringsplaner, uten tilstrekkelig info, og disse kan være vanskelig å tolke
og mangelfulle sammenlignet med dagens. Da krever myndighetene utnyttingsgrad(?).
Etter søknad som er i tråd med regulering en i området, meldes det inn til matrikkel.
Dersom ikke, sender saksbehandlere varselbrev til personen det gjelder. Dispensasjoner:
særskilt tillatelse. Privatpersoner kan få dette, og det er saksbehandlerne som kan innvilge
dispensasjon. Dersom saksbehandlerne mistenker brudd, reiser de ut og sjekker. Besøkene
kan være uanmeldte eller varslet.
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Hele systemet baseres på tillit, og godkjenningen av søknader baseres på tillit. Tidligere ble
opplysningene sjekket i større grad av fysiske besøk til tomt/ bygg, men etter
ansvarsrettsystemet ble innført forsvant dette.
Er deler av dagens saksbehandlingsprosess automatisert?
Nei, unntakslovene fra 1. mai med skjema osv. skulle i utgangspunktet vært automatisert.
Likevel viser stikkprøver mangelfulle situasjonskart som ikke er i tråd med planen i
området, og brev blir tilsendt i etterkant.
Dersom bygg er bygget, kan de få søke om godkjenning før de evt. må rive.
Er deler av dagens saksbehandlingsprosess unødvendige eller krever mye tid?
Ja, fryktelig unødvendig. Lovendringen skulle fjerne saksbehandlingen.
Besvarende var om det var en løsning der du kan tegne eller sette ut mål på det du vil bygge
i det området du vil bygge, og får ok eller nei fra systemet fremfor saksbehandling. Dette
vil gjøre forarbeidet mye enklere for innbyggeren, ettersom det tar tid å undersøke de ulike
bestemmelsene som gjelder i de ulike områdene. I tillegg er det mange innbyggere som
ikke har kjennskap til disse reglene selv, og det er ikke selvforklart at enhver innbygger
forstår reglene.
Saksbehandler sender mangelbrev dersom innbygger sender inn bilde/ tegninger av mål av
bygg på tomt, men UTEN/IKKE kart av tomten. Da må saksbehandler undersøke dette og
sende mangelbrev. Derfor burde det vært en løsning som dobbeltsjekker om eiendommen
er innenfor målene på kartet.
Påvirker personvernlover/ GDPR saksbehandlingsprosessen?
Informasjon om byggesaker ligger offentlig hos byggesaksarkiv på Kristiansand kommune
sine nettsider. Her finner man lenker til alle offentlige dokumenter som omhandler
saksbehandlingsprosessen (f.eks. byggesaker, klagesaker osv). Ved søknad så pleier ikke
sensitiv informasjon å inkluderes, med unntak av spesielle omstendigheter.
Byggesaksarkiv nettside
Notater
E-byggesak. Søgne, Songdalen og Kristiansand. Arkivet registrerer dette
Bygg-reguleringsplan for 50-tallet. Reguleringsplanen bedres pågående.
Nabomerknad – klageforbedrelse.Sende dette til statsforvalteren, krever mer. Undersøker
grundig og tar tid. Levegger, murer,- alt! Trenger ikke å være en stor blokk eller bebyggelse
Viktig at innbyggeren har enkel tilgang på opplysninger.

Grete og Terje intervju notater
•
•
•
•
•

Psykologiske er viktig, innbygger ønsker ikke big brother “effekten”
Lovbrudd er ikke viktig → viktigst at matrikkelen blir oppdatert med riktig
informasjon
Stimulere innbygger for å skape dialog med systemet
o Inkludere økonomi i byggesak-dialogen
Informere innbyggerne om gevinsten ved å sende inn/registrere (eiendomsskatt,
salg, fremtidige byggeplaner)
Grete og Terje var usikker på GDPR/personvernlover
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Intervjunotater 19.10.21
Alle intervjuobjektene ble vist de 3 ulike scenarioene/ SMSene:
• revet
• ikke registrert bugg
• kokurranse

Intervju #1:
Intervjuobjekt: Middelaldrende mann
Revet:
Intervjuobjekt var usikker på hvordan informasjonen om byggene ble funnet ut av og
spurte om det. Intervjuer forklarte basisen med kartAI-prosjektet og han ville da ikke hatt
noe problem med å gå inn på sidene for å legge inn mål. Han oppfattet det ikke som
skremmende å få denne SMS-en.
Ikke registrert bygg:
Ved denne SMS-en, reagerte han på “trussel” om straff og sa at det var tilsynsavdeling
som tok seg av dette, og var derav skeptisk til legitimiteten til straffen.
Konkurranse:
Når Intervjuobjektet leste om konkurransen var reaksjonen umiddelbart negativ. Etter
spørsmål om hvorfor, svarte han at det føltes unødvendig og uttrykte bekymring for å ikke
bli med i denne konkurransen om det viste seg at han ikke trengte å registrere bygget.
Hadde ellers kommentarer om at utformingen av Min Side og resten av løsningen var
viktig for å kunne gi en full mening om det.

Intervju #2:
Intervjuobjekt: Kvinne (41), mann (67)
Revet:
Kvinne:
Etter å ha sett den første SMS-en, var hun positivt innstilt hvis hun visste at hun hadde
revet et bygg, men usikker om hun ikke visste det. Hun var også skeptisk til om meldingen
var et svindelforsøk fordi den tilbød reduksjon i eiendomsskatt.
Ellers ønsket hun å ha et menneske å kontakte for å gjennomføre innmeldingen.
Mann:
Også skeptisk til svindel, kommenterte at formuleringen: “Eiendomsskatten kan bli endret”
hørtes simpelt og ikke sikkert ut og foreslo en mer profesjonell og trygg formulering som
“grunnlaget for din eiendomsskatt kan bedres”.
Vil gjerne ha en måte å kontakte et menneske på, men var veldig trygg på Min Side og
ville gått inn dit uten tvil.
Ikke registrert bygg:
Kvinne:
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Hun ga uttrykk for å føle seg overvåket etter å ha lest denne SMS-en, men skjønte
nødvendigheten. Så positivt på det at kommunen sørger for at du unngår gebyrer.
Mann:
Han ble fort i tvil om noen av hans byggeprosjekter skulle ha vært søkt om eller ikke ble
søkt om korrekt. Etter å ha forklart at dette kun gjelder bygg under 50 kvadrat, tenkte han
at folk ville slitt med å skjønne dette.
I samtale med ham, kom et forslag fram om å undersøke hvilke SMS-er kommunen har
sendt ut i fortiden og eventuelt hva slags respons den har fått.
Konkurranse:
Kvinne:
Her ville hun gjerne vite hvordan kommunen fant denne informasjonen ettersom det ikke
kommer fram tydelig i SMS-en. Vi opplevde også en misforståelse med formuleringen av
konkurransen per bydel, hvor hun først trodde alle i hennes bydel ville vinne en middag
sammen. Kom til enighet om at formuleringen om bydelene burde endres. Samtalen gikk
over på hva matrikkelen er og hvor man kan finne denne informasjonen. Hun hadde ikke
sett på denne dataen på kommunesidene og var heller ikke så interessert.
Konkurransen var ikke noe som ville engasjert henne, men hun kjente flere som ville likt
slike tiltak. Synes det var ulikt kommunen med konkurranse. Hun likte lengden på SMS-en.
Mann:
Enig i at konkurranse er ulikt kommunen, men synes fortsatt det var tiltalende med en slik
konkurranse.

Intervju #3:
Intervjuobjekt: Kvinne (59)

Revet:
Synes redusert eiendomsskatt var positivt, men følte seg ikke trygg på SMS-en og ville
gjerne snakke med et menneske om dette (søkte mer informasjon). Det at vi kan love
redusert eiendomsskatt om tegningen lastes opp, var positivt, men skeptisk om vi ikke kan
love det.
Ikke registrert bygg:
Skeptisk til gebyrene,og ble i tvil om innmelding.
Konkurranse:
Overrasket over at det ikke var en straff for å ikke melde inn bygget i denne SMS-en. Sa
det var nesten for godt til å være sant at hun bare kunne vinne på dette. Hun tenkte først
på bygg over 50 kvadrat etter å ha lest SMS-en. Gavekort var en fin idé og lengden på
SMS-en var passelig.

SMS intervjuer/speedtester
Person 1 & 2: Mann og kvinne, eldre
SMS:
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• Konkurranse – «bare tull», useriøst når det kommer fra kommunen.
• Motivasjonen bør være å få det (matrikkelen) riktig, ikke belønning.
• Synes lavere eiendomsskatt er en god motivasjon.
Mockups:
• Kommer rett inn, ikke lese så mye, rask tilgang.
• Bruke «eiendomsregisteret» i overskriften fremfor KartAi, ettersom det er mer
selvforklarende og mange ikke vet hva KartAi er.
•
Intuitivt
Person 3: Kvinne, yngre
SMS:
• Likte SMS’en som nevnte lavere eiendomsskatt – motivasjonen om å kunne spare
penger.
• SMS om å unngå gebyr virker truende og som om kommunen antydet at hun var
kriminell. Ville ikke gått inn på denne.
• Likte teksten i SMS’en om konkurransen, men ikke selve konkurransen som virket
som svindel.
Mockups:
•
Foretrekker nr. 2 + synlig Logg inn-knapp uten mye tekst
Person 4: Mann, eldre
SMS:
• Ville gått inn på alle, likte den om lavere eiendomsskatt
• Likte den generelle meldingen – «det enkle er ofte det beste»
Mockups:
• Likte design 2
• Beholde samme design/oppsett som kommunen – lett gjenkjennelig
• Liker løsningen med «drop-down» med info – vil ha rask informasjon

Timeplan
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Personaer

40

41
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Sketcher og forklaring
Ark er nummeret fra 1 til 5. (Venstre side av ark 1) viser når innbyggeren mottar en sms fra
kommunen på mobilen at det er viktig informasjon som må sjekkes på Min Side med link. (Høyre
side av ark 1) viser etter at innbyggeren har logget seg inn at den har en post fra kommunen:

Ark 2 viser de postene som innbyggeren har fått i det siste, den på toppen er den nyeste, og der ser
vi at første tilfelle og det er at innbygger har et bygg som finnes i matrikkelen men ikke på flyfoto.
Posten har i seg vedlegg med bilder og her spør vi innbyggeren om det stemmer. Når innbyggeren
trykker på Post 1, så vil det dukke opp en pop-up meny med valg av (JA eller NEI) for å få bekrefte
det:

Post 1: Dersom svaret er JA så vil følgende senario på venstre side skje. Om NEI så vil den på
høyre side skje:
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Post 2: Her har vi det andre tilfellet og det er at flyfoto viser innbygger har et bygg som er
mindre/større enn det som er registrert i matrikkelen. Dermed ber vi innbyggeren om å sende mål
på det bygget. Dersom innbyggeren gjør det så vil følgende senario på venstre side skje. Om NEI så
vil den på høyre side skje:

Post 3: Her har vi det tredje tilfellet og det er at innbygger har et bygg som finnes på flyfoto men
ikke i matrikkelen. Dermed innbyggeren bekrefter det så vil følgende senario på venstre side skje.
Om NEI så vil den på høyre side skje:
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