
Innsiktsarbeid del 1: Kartlegging av brukerbehov  

nav.no og Ditt NAV for personbrukere 

– en helhetlig brukeropplevelse 
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Dybdeintervjuer av 50 personer med ulikt 

forhold til NAV 

 

Intervjuer og prototyptesting av seks 

fagkoordinatorer i NAV Kontaktsenter.    

 

Innsikt fra forskjellige prosjekter som 

DigiSos, DigiSyfo, FO og P2 

 

Trafikkflytundersøkelsene og 

ressurskartleggingen  

Kildene våre 

Testing/intervju med 36 brukere 

 

 

Intervjuer med 35 veiledere på NAV-kontor 

 

 

Samarbeid med institutt for informatikk, 

Universitetet i Oslo  

 

Statistikk fra datavarehus, telefoni og 

nav.no  
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Hvor har vi vært? 

Vesterålen 
Sortland og Hadsel 

Sunnmøre 
Haram, Sandøy og Ålesund 

Stavanger 
Mulighetsterminalen 

NAV Hjelpemiddelsentral 
Vestfold 

Oslo 
Frogner, Sagene, bibliotek, skole og seniorsenter 

Sørum 

Lillehammer 



Hvorfor  
klarer ikke 

brukerne seg selv 

på nav.no? 

Hvorfor  
tar mange kontakt?  

Hvordan  

må nav.no være for 

å dekke brukernes 

behov? 

Hvilke spørsmål ville vi ha svar på? 

7 
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Oppsummering av hovedfunnene våre  

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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En stor andel av telefonene til NAV Kontaktsenter (NKS) handler om å forstå hvilke 

regler som gjelder i brukerens situasjon, eller å bekrefte at de har tolket reglene riktig 

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



19 prosent av telefonene til NKS 

handler om “generell informasjon og 

veiledning” 

De vanligste spørsmålene handler om å forstå 

hva man har rett til i sin situasjon, som for 

eksempel:  

• Jeg jobber som ringevikar, har jeg rett til 

sykepenger? 

• Hvor mye har jeg krav på?  

• Har vi rett til foreldrepenger?  

• Jeg mottar dagpenger, hvordan vil det påvirke min 

sykepengesak?   

 

 

Kilde: Trafikkflytundersøkelsen NKS 2017, intervjuer med ansatte hos NKS 2017 
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Brukerne står ofte i en stressende livssituasjon og er bekymret for økonomien sin 

Brukernes møte med NAV handler ofte om mat på bordet,  

tak over hodet og muligheten til å forsørge familien sin 
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Mye og vanskelig informasjon fører til at brukerne trenger hjelp til å navigere,  

tolke og forstå det som står på nav.no 

Brukerne opplever nav.no som et hav av informasjon 



Arbeid    59 faktaark og ca. 120 artikler 

 

Familieområdet      41 faktaark og ca. 40 artikler  

 

Hjelpemidler           41 faktaark og ca. 100 artikler  

 

Pensjon                  31 faktaark og 47 artikler  

 

DigiSyfo                   4 faktaark og 15 artikler  

 

Sosiale tjenester       5 faktaark og ca. 14 artikler  
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Kilde: Statistikk fra nav.no 2018 
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Mange brukere har vanskeligheter med å forstå ord og begreper som  

brukes på nettstedet, og opplever at nav.no har mye tekst 

 

Brukerne opplever at språket på nav.no er vanskelig  
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nav.no oppleves som en vanskelig og uoversiktlig nettside,  

også av de med gode digitale ferdigheter 

Selv brukere med god digital kompetanse  

opplever nav.no som vanskelig å bruke 



51 

 

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 



NAV fikk i 2017 ca.  

3 millioner  
henvendelser om det sorte hullet 
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Kilde: Trafikkflytundersøkelsene på NKS og NAV-kontor 2017, telefonistatistikken i NAV 
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Kilde: Trafikkflytundersøkelsen på NKS og NAV-kontor 2017, intervjuer med brukere og ansatte 2017/2018 

 

 

 

 

 

Behov for forutsigbarhet i hele prosessen med NAV 

Hva gjelder i akkurat  

MIN situasjon?  

Har jeg egentlig krav på 

dette?   

Hvordan fyller jeg ut? 

Svarer jeg riktig? 

Har NAV fått alt de 

trenger av meg? Hva 

skjer nå? Hvorfor tar 

det så lang tid? 

#veldigusikker 

PUH! 

Det gikk jo bra til slutt. 

Da kan jeg fokusere på 

det jeg egentlig skal. 

Finne informasjon Søke Utbetaling Vente på svar 
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Brukerne forstår ikke stegene i en prosess med NAV, og kan ende opp  

med å gjøre feil som får store konsekvenser for økonomien deres 

Brukerne forstår ikke hva de må gjøre,  

og når de skal gjøre det 
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Brukerne er usikre på hva NAV kan tilby av hjelp og muligheter 

NAV viser ikke hele verktøykassa på 

nav.no, og brukerne opplever at NAV 

er utydelig på hvilke muligheter vi tilbyr 
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Brukerne har behov for at NAV tar utgangspunktet i deres 

egne interesser, ønsker og drømmer  

Brukerne ønsker at NAV skal være en støttespiller 



77 

Brukerne har behov for riktig svar raskt, og velger den kanalen  

der de kommer raskest til målet 

Brukerne har behov for å få riktig svar raskt 
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Brukerne opplever at det er liten mulighet for dialog med NAV  

og blir frustrerte når de ikke forstår hvor de kan ta kontakt 

Brukerne forventer at de kan ta kontakt og få svar  




