
Om oss



Dette er These Ways

Vi er et designstudio som bygger digitale 

tjenester basert på strategi, innsikt og 

brukervennligt design.

Fra vårt studio i Grieg Gaarden leverer vi hele 

prosjekter, men vi tilbyr også utleie av konsulenter 

til din organisasjon.

These Ways AS ble startet i 2019 og er eid av de 

ansatte sammen med Sonat.

Vi er nå 9 konsulenter og forventer å vokse i tiden 

fremover.
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Sov godt



Dato
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Hva gjorde vi?

Intervjuet helsesykepleiere fra Øygarden og Askøy

Intervjuet familier med søvnvansker

Deltatt på fokusgrupper 

Generert ideer til kommunikasjon

Brukertestet konsept på målgruppen
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Funn fra intervjuer og fokusgrupper

FORELDRE

Virker som foreldre ønsker å bli hørt

Ønsker skreddersydde råd

Opplever noen ganger en autoritær tone

Mye tips om enkelt barn, ikke tvillinger

Stoler ikke blindt på hva helsesykepleiere sier

Bruker råd fra flere kilder. Kritisk til 'farlige' råd

Periodebaserte søvnvansker

Pynter på sannheten til helsestasjonen

Praktisk info er greit, som kan far ta ut sykedager 

slik at mor kan sove

Store svarte hull i hukommelsen fra perioden

Mangler info om det som skjer etter fødselen
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Spilleregler
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Hva må appen ta hensyn til

Nedsatt kognitive evner grunnet søvnmangel

Søvnmangel ER en stress-situasjon

Foreldre føler seg udugelig

Søvnvansker er periodebasert

Å feile er menneskelig



Ide

Det er lov 

å gå på 

en smell.

Det vil skje.
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Vi skal være

Empatisk 

Motiverende

Ærlig
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Vi skal være

Empatisk
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Søvnmangel er tøft

Sammen med søvnen kommer nedsatt mentale 

evner, følelse av udugelighet, frykt og 

usikkerhet.

Dette er brukerne våre i situasjonen de står i

Vi må ta de i mot på deres premisser.
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Vi skal være

Motiverende
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Søvnmangel er tøft

Mange rapporterer at de ikke blir lyttet til

Vi vil gjerne hjelpe dem med å finne løsninger 

som passer deres familie

En utforskende app som ikke gir store mengder 

tekst med en gang.
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Brukeren selvrapporterer på kontrakt

Humør etter natten

Hvilke deler av kontrakten man klarte å holde

Vi motiverer uansett til fortsatt å stå i det

Vi skal være en positiv humørspreder oppi dette
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Vi skal være

Ærlig
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Noen ganger går det ikke

Noen kvelder gjør man alt rett og likevel..

Der har vi en muilghet til å motivere.

Du har hatt en slitsom kveld, du fulgte kontrakten 

din, men det er ikke alltid det fungerer.

LIFE HAPPENS. Ny dag i morgen.
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Eksempler
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Tittel
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Skjermbilder
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Spørsmål?

christian@theseways.no

mailto:christian@theseways.no

