
Servicekonferansen, 7. november 2018 

Brukeren i sentrum? 
– om metodevalg i utviklingsarbeidet 





NAVs virksomhetsstrategi

Pålitelig 

forvaltning

Bedre 

brukermøter

Flere 

i arbeid



Flere brukere Raskere omstillingstakt Digitalisering gir muligheter

Hovedkonklusjoner i NAVs omverdensanalyse



Utviklingsarbeid i NAV

• Utviklingsporteføljen består av 
ca. 20 prosjekter i ulike faser + 2 
program

• Stort spenn i størrelse og kompleksitet 

• Budsjettramme til utviklingsarbeid i 2018

• Porteføljepenger

• Engangstjenester

• IT-konsolidering

• Modernisering 

Eksempler på prosjekter som pågår

▪ Foreldrepengeprosjektet  

▪ Program for arbeidsrettede tjenester

▪ Forenklet oppfølging

▪ Plattform for arbeidsmarkedet

▪ Digitale innbyggertjenester (Digisos)

▪ Kommunereformprosjekt

▪ Digitalisering av sykefraværs-

oppfølgingen (team i linja)



Hvorfor
klarer ikke 

brukerne seg selv 

på nav.no?

Hvorfor 
tar mange kontakt? 

Hvordan
må nav.no være for 

å dekke brukernes 

behov?

Noen grunnleggende spørsmål
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• Vi gir ikke brukerne en helhetlig opplevelse på 

nav.no

• Mange sliter med å finne og forstå innholdet på 

nav.no

• Vi har mange telefoner og besøk på NAV-kontor 

med spørsmål som kan løses på nav.no

• De siste årene har NAV levert flere digitale 

løsninger for brukerne

• Antall brukere som logger seg på øker

• Måltallene er nådd på de nye elektroniske 

søknadene

• Nye digitale tjenester for arbeidssøkere, 

sykmeldte og foreldre

• Digital dialog øker

Mye har blitt bedre på nav.no...
…men fortsatt er det behov for en 

mer helhetlig brukeropplevelse

7Kilde: Statistikk nav.no og datavarehus, intervjuer med brukere og ansatte 2017/2018
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Hovedfunn: 

1 Brukerne er usikre på hva de har rett til i sin situasjon

2 Brukernes møte med NAV handler ofte om mat på bordet, tak over hodet og muligheten til å forsørge familien sin

3 Brukerne opplever nav.no som et hav av informasjon

4 Brukerne opplever at språket på nav.no er vanskelig

5 Selv brukere med god digital kompetanse opplever nav.no som vanskelig å bruke

6 Brukerne opplever at de sender søknaden inn i et sort hull

7 Brukerne forstår ikke hva de må gjøre, og når de skal gjøre det

8 Brukerne er usikre på hva NAV kan tilby av hjelp og muligheter

9 Brukerne ønsker at NAV skal være en støttespiller

10 Brukere har behov for å få riktig svar raskt

11 Brukerne forventer at de kan ta kontakt og få svar
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Brukerne trenger å vite hvor 

søknaden er i prosessen, 

og når de vil få svar

Manglende innsyn skaper 

mye usikkerhet

Brukerne opplever at 

de sender søknaden

inn i et sort hull





Tverrfaglig, kontinuerlig og autonomt 
- gjør det mulig å jobbe smartere for å oppnå mer

DESIGN 

THINKING
LEAN SMIDIG+ +

• Designe og utvikle produkter gjennom 

”evolusjon” basert på innsikt og læring 

(ikke design up front)

• Forstå brukeren

• Utforske teknologiske 

muligheter

• Finne nye muligheter

Kobler sammen noen metoder og prosesser:



Smidig utvikling – krever nytt tankesett

Alle må venne seg til 

en ny måte å motta og 

ta i bruk nye løsninger 

på. 

Oppfordring om å 

være nysgjerrig og

holde seg oppdatert!

På alle NAV-enheter 

må de venne seg til å 

kontinuerlig diskutere 

hvordan 

arbeidsprosessene 

skal tilpasses de nye 

digitale løsningene.

Smidige prosjekter 

leverer et uferdig 

produkt, som blir 

kontinuerlig oppdatert 

basert på tilbake-

meldinger fra brukere 

og medarbeidere i 

NAV.



Takk for meg!

Har du spørsmål, ta kontakt 
espen.sunde@nav.no / 90122776


