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Sammendrag 
Denne	oppgaven	beskriver	en	deltakende	designprosess	hvor	målet	har	vært	å	

undersøke	hvordan	kommunikasjon	gjennom	NAVs	nettsider	kan	designes	for	og	med	

sårbare	brukere.	NAV	holder	i	dag	på	å	digitalisere	de	fleste	av	sine	løsninger	og	ønsker	

at	kommunikasjon	med	brukerne	i	hovedsak	skal	skje	via	deres	digitale	løsninger	i	

stedet	for	ansikt	til	ansikt	eller	med	telefon.	Økt	digitalisering	kan	føre	til	økt	

standardisering,	og	individuelle	tilpasninger	kan	svekkes.	Hva	har	dette	å	si	for	brukere	

i	sårbare	livssituasjoner?	

Deltakende	design	ble	valgt	som	tilnærming	på	grunn	av	et	ønske	om	å	gi	en	stemme	til	

brukere	som	må	benytte	seg	av	NAVs	tjenester.	Gjennom	to	ekspertintervjuer,	fire	

brukerintervjuer	og	to	workshops	har	jeg	undersøkt	hvordan	psykisk	helse	kan	påvirke	

brukernes	opplevelser	av	nettsidene	til	NAV	og	hvordan	det	å	aktivt	involvere	brukere	i	

designprosessen	kan	bidra	til	å	utvikle	løsninger	som	bedre	ivaretar	deres	behov.	

I	oppgaven	presenteres	et	designforslag	som	har	blitt	utformet	sammen	med	brukerne.	

Designforslaget	har	som	hovedfokus	å	forenkle	kommunikasjonen	mellom	brukeren	og	

NAV,	samt	at	andre	elementer	som	informasjon	om	søknader,	opplastning	og	visning	av	

dokumentasjon	og	min	profil	har	blitt	fokusert	på.		

Resultatene	mine	indikerer	at	brukerens	livssituasjon	er	med	på	å	påvirke	hvordan	

man	kan	designe	med	en	sårbar	målgruppe,	og	at	det	finnes	spesielle	hensyn	man	bør	

ta	ved	involveringen	av	disse	brukerne.	Det	viser	også	til	hvor	viktig	denne	

involveringen	er	for	brukerne,	spesielt	med	tanke	på	utviklingen	av	en	så	viktig	

nettside	som	NAV	sin.			

	

Nøkkelord:	deltagende	design,	NAV,	psykisk	helse,	sårbarhet,	kommunikasjon	med	NAV,	

digitalisering,	involvering	av	brukere.	
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Forord 
Først	og	fremst	ønsker	jeg	å	takke	min	veileder,	Guri	Verne,	for	en	fantastisk	støtte	fra	

begynnelse	til	slutt.	Din	tålmodighet	og	engasjement	til	oppgaven	min	har	vært	

avgjørende	for	meg	å	nå	målet.	I	de	tunge	periodene	har	du	hjulpet	meg	med	å	få	

tilbake	motivasjonen,	og	diskusjonene	med	deg	har	drevet	meg	gjennom	det	hele.	Ikke	

minst,	tusen	takk	for	din	forståelse,	det	har	gjort	at	det	som	har	føltes	umulig	har	blitt	

mulig.	Jeg	ønsker	også	å	gi	en	takk	til	min	biveileder,	Tone	Bretteteig.		

Jeg	ønsker	å	takke	alle	som	har	deltatt	i	denne	oppgaven,	uten	dere	hadde	ikke	dette	

vært	mulig.	Deres	deltagelse	har	engasjert	og	motivert	meg.	Tusen	takk	for	at	dere	

delte	deres	historie	med	meg.	

Tusen	takk	til	mamma,	pappa,	Simon	og	mine	gode	venner	(dere	vet	hvem	dere	er).	

Deres	nysgjerrighet	har	gjort	meg	engasjert,	og	deres	støtte	gjennom	denne	tiden	har	

vært	unik.	Jeg	er	også	veldig	takknemlig	for	at	dere	har	holdt	ut	med	meg.	Ekstra	takk	

til	Tonje	som	gav	meg	motivasjonsboost	og	litt	ekstra	selvtillit	i	innspurten.	Må	også	gi	

Tina,	Johanne,	Thea	og	Mariel	en	spesiell	takk	for	at	dere	har	svart	på	alle	mine	dumme	

spørsmål,	gitt	meg	verdifulle	tips,	og	ikke	minst	for	korrekturlesing.		

Sist,	men	ikke	minst,	ønsker	jeg	å	takke	min	kjære	Simen,	uten	din	tålmodighet,	

omtenksomhet	og	motivasjon	hadde	ikke	dette	vært	mulig	å	gjennomføre.		

	

Tusen	takk!	

	

Anniken	Josephsen	

Universitet	i	Oslo	

Januar	2019	
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Del 1 

1 Møte med NAV 

To	ganger	i	livet	har	jeg	måttet	benytte	meg	av	NAV,	den	ene	gangen	var	da	jeg	lå	med	

brukket	bein,	og	den	andre	gangen	var	når	jeg	gikk	på	videregående	skole	og	slet	med	

depresjon	og	var	utbrent.	Begge	gangene	følte	jeg	meg	sårbar,	og	tanken	på	jobb	var	

vanskelig.		

Da	jeg	var	sykemeldt	vinteren	2018	var	lå	jeg	med	brukket	bein.	Jeg	ble	sendt	av	sted	

fra	legevakten	med	sykemeldingen	i	lomma	og	krykkene	i	hendene.	Det	var	sterke	

smerter,	og	ettersom	at	beinet	helst	skulle	ligge	høyt	var	ligge-	og	sittestillingene	

begrenset,	som	resulterte	i	lite	søvn.	Jeg	følte	meg	hjelpeløs	og	var	tappet	for	energi,	og	

tanken	på	å	måtte	dra	opp	på	jobb	for	å	levere	sykemeldingen	stresset	meg.	Etterhvert	

som	ukene	gikk	følte	jeg	meg	oppslukt	av	mine	egne	tanker.	Selv	om	grunnen	til	at	jeg	

var	sykemeldt	var	en	fysisk	skade,	så	opplevde	jeg	at	dette	også	påvirket	psyken	min,	

og	jeg	følte	meg	sårbar.	Bruddet	i	ankelen	skjedde	i	tiden	jeg	jobbet	med	

masteroppgaven,	og	jeg	fikk	muligheten	til	å	erfare	hvor	vanskelig	det	var	å	finne	frem	

på	nettsidene	til	NAV.	Hvordan	det	gikk	seg	til	skal	jeg	går	i	dybden	i,	i	kapittel	7.		

Da	jeg	slet	med	depresjon	og	var	utbrent	var	alt	jeg	prøvde	å	gjøre	tungt,	bare	det	å	gå	

ned	en	etasje	for	å	gå	på	toalettet	var	vanskelig,	og	tanken	på	å	forholde	meg	til	noe	

annet	enn	å	bli	frisk	var	krevende	i	seg	selv.	Den	gangen	var	jeg	ung	og	bodde	hjemme	

hos	mine	foreldre,	noe	jeg	var	ekstremt	takknemlig	for,	og	de	hadde	en	stor	betydning	

for	at	jeg	ble	relativt	raskt	frisk	igjen.	Jeg	var	ung,	og	hadde	mine	foreldre	til	å	hjelpe	

meg	-	jeg	var	heldig.	Foreldrene	mine	sørget	for	at	jeg	fikk	i	meg	mat	og	at	jeg	ikke	

hadde	noen	ekstra	bekymringer	enn	tankene	som	foregikk	i	hodet,	jeg	fikk	holde	

fokuset	mitt	på	å	bli	frisk.	Dessverre	er	ikke	alle	like	heldige	som	meg,	og	mange	må	stå	

i	en	slik	tung	tid	alene.	Jeg	ble	forsørget	for,	men	mange	bor	kanskje	alene	eller	er	

forsørgeren	i	huset,	og	når	du	er	deprimert	og	utslitt,	så	er	de	aller	minste	oppgavene	

en	kamp.	En	tanke	jeg	har	gjort	meg	etter	min	opplevelse	er	hvordan	jeg	skulle	klart	å	

bli	frisk	uten	psykologisk-	og	økonomisk	hjelp.		

Mine	egne	erfaringer	har	gitt	meg	et	behov	for	å	kunne	hjelpe	andre	mennesker	i	

lignende	situasjon,	og	min	måte	å	gjøre	det	på	blir	derfor	å	ha	NAV	og	psykisk	helse	

som	tema	for	denne	oppgaven.		
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1.1 Forskningsspørsmål 

Denne	oppgaven	tar	for	seg	opplevelsen	av	NAV	og	deres	nettside.	Den	legger	vekt	på	

psykisk	helse,	og	hvilke	hensyn	som	må	imøtekommes	når	man	involverer	og	designer	

med	en	sårbar	målgruppe.	Min	egen	erfaring,	som	vi	fikk	lese	om	innledningsvis	har	

vært	mye	av	motivasjonen	for	dette	temaet.	Denne	erfaringen	og	hva	jeg	har	valgt	som	

mitt	fokusområde	legger	til	grunn	for	følgende	forskningsspørsmål:		

	

1. Hvordan	opplever	brukeren	kommunikasjonen	med	NAV?	

2. Hvordan	kan	design	bidra	til	å	møte	utfordringene	til	en	sårbar	målgruppe?	

3. Hvordan	designe	med	en	sårbar	målgruppe?	

	

For	å	besvare	disse	spørsmålene	har	jeg	brukt	deltagende	design,	og	innsikten	jeg	har	

fått	i	psykisk	helse	har	vært	en	viktig	faktor.	Det	er	nå	min	tur	til	å	prøve	å	finne	ut	av	

hva	som	skal	til	for	å	hjelpe	de	personene	som	har	vært,	eller	er	i	lignende	situasjon	

som	meg	selv.	Dette	ønsker	jeg	å	gjøre	ved	hjelp	av	deltagende	design,	og	hvordan	dette	

gikk	har	gått	får	du	svar	på	i	denne	oppgaven.		

	

1.2 Kapittelguide 

Denne	oppgaven	er	delt	inn	i	fire	deler	hvor	hver	av	delene	gir	en	utdypning	innen	

forskjellige	områder.	Her	et	overblikk	over	innholdet	i	delene.	

Del 1  

I	denne	delen	forklares	bakgrunn,	teori	og	metodiske	valg,	og	denne	delen	vil	være	

nødvendig	for	å	få	en	bedre	forståelse	av	forskningen	som	har	blitt	gjennomført.	Jeg	vil	

blant	annet	forklare	hva	NAV	er,	samt	noe	av	problematikken	rundt	digitalisering	av	

NAV.	De	teoretiske	delene,	psykisk	helse	og	deltagende	design,	vil	bli	forklart.	Til	slutt	

forklares	metodologi	og	metodene	som	har	blitt	brukt	i	denne	forskningen.		
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Del 2 – Brukerne 

Denne	delen	inneholder	gjennomføring,	resultater	og	analyse	av	intervjuene.	Her	vil	

alle	intervjuene	bli	presentert	i	iterasjoner,	hvor	nulte	iterasjon	omhandler	min	

opplevelse	i	møte	med	NAV.	I	første	iterasjon	presenteres	intervju	med	eksperter,	mens	

i	andre	iterasjon	presenteres	intervju	med	brukere.	I	andre	iterasjon	går	jeg	i	dybden	

på	hver	enkelt	bruker	og	deres	opplevelse	i	møte	med	NAV.	Det	avsluttes	med	en	

grundig	analyse	av	brukerintervjuene.		

	

Del 3 – Design 

Denne	delen	inneholder	tredje	og	fjerde	iterasjon,	samt	designforslag.	Tredje	og	fjerde	

iterasjon	er	designworkshop	med	brukere	fra	intervjuene.	Fokuset	i	denne	delen	er	

utformingsprosessen,	og	vi	får	se	hvordan	designforslaget	har	utformet	seg.			

	

Del 4 – Hva betyr det? / Diskusjon 

Siste	del	tar	i	hovedsak	for	seg	diskusjonen.	Her	diskuteres	funnene,	og	det	jeg	har	

funnet	ut	av	i	analysene	opp	mot	annen	forskning	og	med	meg	selv.	Det	vil	også	være	

en	refleksjon	over	eget	arbeid,	og	avslutningsvis	presenteres	konklusjonen.	
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2 Bakgrunn og motivasjon 

I	dette	kapittelet	presenterer	jeg	bakgrunnen	for	oppgaven,	og	bakgrunnen	vil,	sammen	

med	personlige	erfaringer,	være	med	på	å	forklare	motivasjonen	bak	denne	oppgaven.			

	

2.1 NAV  

Norge	er	en	velferdsstat,	dette	innebærer	at	staten	hjelper	oss	om	vi	ikke	skulle	kunne	

klare	å	hjelpe	oss	selv.	Staten	skal	hjelpe	oss	med	utdanning,	helsehjelp	og	hjelpe	oss	

om	vi	går	arbeidsledige.	Den	skal	være	vår	støtte	når	vi	havner	i	vanskelige	situasjoner	

som	for	eksempel	hvis	vi	blir	syke,	arbeidsledige	mm.,	og	NAV	vil	bli	vår	viktigste	

støttespiller.		

Norges	Arbeids-	og	velferdsforvaltning,	forkortet	NAV,	er	en	av	de	største	offentlige	

etatene	i	Norge,	og	ble	opprettet	1.	juli	2006	(NAV,	2018a).	Hentet	fra	NAV	sine	

nettsider	(NAV,	2018a)	kan	vi	se	at	NAV	har	gitt	seg	selv	5	hovedmål.		

• Første	målet	er	å	få	flere	folk	ut	i	arbeid	og	aktivitet	slik	at	færre	må	få	stønad	

fra	NAV.		

• De	ønsker	å	kunne	tilby	et	velfungerende	arbeidsmarked	for	å	kunne	hjelpe	folk	

ut	i	arbeid.		

• Tredje	målet	er	å	tilby	riktig	tjeneste	og	stønad	til	brukeren	til	riktig	tid.		

• Fjerde	målet	er	at	NAV	skal	kunne	tilby	god	service	som	tilpasser	brukerens	

forutsetninger	og	behov.		

• Mens	siste	målet	er	å	være	en	helhetlig	og	effektiv	arbeids-	og	velferdsforvalter.		

For	å	klare	å	nå	disse	målene	finnes	det	456	NAV-kontorer	med	omtrent	19.000	

ansatte.	Disse	sammen	skal	bidra	til	å	nå	målene	til	NAV,	og	få	folk	ut	i	arbeid.		

NAV	er	viktig	for	samfunnet	i	Norge,	og	de	forvalter	derfor	så	mye	som	en	tredjedel	av	

statsbudsjettet	(Regjeringen,	n.d.),	og	det	er	med	disse	midlene	de	skal	hjelpe	

vanskeligstilte	grupper	ut	i	arbeid.	De	skal	bidra	til	et	inkluderende	samfunn,	og	vi	kan	

si	at	de	har	som	mål	å	bekjempe	fattigdom	i	Norge.	I	tredje	kvartal	av	2018	ble	det	

registrert	at	4%	av	Norges	befolkning	er	arbeidsledige	(SSB,	n.d.).	Disse	114.000	

arbeidsledige	menneskene	må	forholde	seg	til	NAV	og	de	ansatte	hos	NAV.		
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Av	de	114.000	arbeidsledige	menneskene	så	mottar	hele	én	tredjedel	av	disse	

uførestønad	grunnet	psykiske	lidelser	(Reme	et	al.,	2016).	Det	er	også	slik	at	omtrent	

hele	80%	av	dem	som	sliter	med	psykiske	lidelser	ikke	får	den	hjelpen	de	trenger	for	å	

bli	friske,	og	kommer	ikke	til	spesialhelsetjenesten	(Torvik	et	al.,	2018).	I	studiene	til	

Torvik	et	al.	(2018)	forteller	han	at	mange	av	dem	som	var	med	i	studiene	ikke	fikk	

diagnosen	oppdaget	hos	helsepersonell.	Mange	av	dem	som	sliter	kommer	seg	ikke	til	

spesialhelsetjenesten,	og	dette	legger	mer	ansvar	over	på	fastlegene.	Det	kan	tenkes	at	

fastlegen	kan	ha	lettere	for	å	gi	full	sykemelding	mens	pasienten	står	på	venteliste	hos	

spesialhelsetjenesten,	og	dette	kan	være	med	på	å	forverre	situasjonen.		

I	følge	FNs	verdenserklæring	om	menneskerettigheter	står	det	skrevet	i	artikkel	23:	

«Enhver	har	rett	til	arbeid,	til	fritt	valg	av	yrke,	til	rettferdige	og	gode	arbeidsforhold	og	

til	beskyttelse	mot	arbeidsløshet»	(FN,	n.d.).	Fra	studiene	til	Bond	og	Drake	(2014)	viser	

det	seg	at	65%	av	de	som	lever	med	alvorlige	psykiske	lidelser	ønsker	å	være	i	

arbeidslivet,	men	at	det	kun	er	omtrent	15%	av	dem	som	faktisk	har	tilgang	til	arbeid.	

Det	å	være	i	arbeid	er	en	menneskerett,	og	det	blir	lagt	et	stort	samfunnsansvar	over	på	

NAV	for	å	kunne	hjelpe	til	med	å	få	folk	ut	i	arbeidslivet.		

Hvordan	din	helse	er	når	du	kontakter	NAV	vil	ha	en	påvirkning	på	hvordan	du	mottar	

beskjeder	og	informasjon	fra	NAV,	og	dermed	vil	kontakten	med	NAV	kanskje	være	en	

avgjørende	effekt	på	hvor	fort	du	kan	komme	deg	på	beina	igjen.		Det	kan	påståes	at	av	

Norges	befolkning	har	de	fleste	vært	i	kontakt	med	NAV	i	forbindelse	med	sykdom.	Når	

du	for	første	gang	kontakter	NAV	vil	du	mest	sannsynlig	være	i	en	sårbar	situasjon.	Ser	

vi	så	nærmere	på	psykologiske	lidelser,	som	depresjon	og	angst,	så	kan	det	å	kontakte	

NAV	kanskje	oppleves	som	en	stor	påkjenning,	og	det	kan	på	flere	måter	bli	opplevd	

som	energikrevende.	Det	kan	oppleves	som	energikrevende	å	finne	informasjon	om	

hvordan	du	skal	gå	frem	for	å	kunne	få	sykepenger,	eller	hva	som	må	fylles	ut	for	å	få	

hjelp	til	å	få	jobb.	Designet	og	interaksjonen	på	nettsiden	vil	kunne	ha	en	påvirkning	på	

hvilke	valg	du	tar	for	deg	selv.		

	

2.2 Senter for jobbmestring 

NAV	har	flere	tiltak	for	å	hjelpe	folk	ut	i	jobb,	og	et	av	disse	tiltakene	er	’Senter	for	

jobbmestring’,	heretter	kalt	SFJ.	SFJ	er	et	senter	som	skal	hjelpe	personer	med	lett	til	

moderat	angst	og/eller	depresjon	til	å	komme	tilbake	i	jobb.	Målet	med	tilbudet	er	å	
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hjelpe	personer	som	sliter	med	å	mestre	de	psykiske	plagene,	slik	at	personen	det	

gjelder	raskere	kan	komme	seg	tilbake	i	jobb,	samt	bli	værende	i	jobben.	Tilbudet	står	i	

regi	av	NAV,	og	man	kan	bli	henvis	til	SFJ	av	lege,	av	rådgivere	hos	NAV	eller	du	kan	

henvise	deg	selv.	

SFJ	jobber	i	hovedsak	med	arbeidsrettet	kognitiv	terapi,	heretter	kalt	AKT,	som	blir	

diskutert	nærmere	i	kapittel	3.5.	I	tillegg	hjelper	SFJ	med	de	praktiske	forholdene	for	å	

kunne	komme	seg	tilbake	i	en	ny	jobb	(NAV,	2018b).	Med	arbeidsrettet	kognitiv	

atferdsterapi	vil	fokuset	være	at	det	er	jobben	som	har	ført	til	at	personen	har	blitt,	

eller	er	på	vei	til	å	bli,	sykemeldt.	Reme	(2014)	jobber	som	psykolog	og	forsker,	og	har	

gjennomført	et	forskningsprosjekt	som	viser	til	effekten	med	SFJ.	I	TEDxArendal	2014	

presenterte	hun	et	par	eksempler	på	hvem	som	får	nytte	av	SFJ,	og	hvor	effektivt	

tiltaket	har	vært	for	å	få	folk	tilbake	i	jobb	(Reme,	2014).	Hun	forteller	om	blant	annet	

trakassering	på	arbeidsplassen	som	grunnen	til	at	en	person	har	gruet	seg	til	å	gå	på	

jobb	hver	dag,	og	at	dette	har	svekket	troen	personen	har	på	seg	selv.	Med	hjelp	fra	SFJ	

fikk	denne	personen	hjelp	til	å	bli	klar	over	tankene	sine,	samt	hjelp	til	å	finne	en	annen	

jobb.	Fra	studiene	har	de	sett	effekten	av	SFJ	(Reme	et	al.,	2013).	Der	har	de	studert	

hvor	mange	av	deltagerne	som	har	kommet	seg	tilbake	i	jobb,	og	som	har	det	bedre	

med	seg	selv	ved	å	ta	i	bruk	tiltaket	SFJ.	Det	ble	vist	høyest	effektforskjell	på	personer	

som	hadde	vært	langvarig	sykemeldt	og	som	mottok	arbeidsavklaringspenger.	Ved	

hjelp	av	SFJ	var	det	28%	høyere	sannsynlighet	for	å	bli	værende	i	jobb,	enn	uten	hjelp	

fra	SFJ	(Reme	et	al.,	2013).		

	

2.3 Raskere Tilbake 

Raskere	Tilbake,	forkortet	RT,	er	et	lignende	tilbud	som	SFJ,	som	skal	hjelpe	personer	

som	er	på	vei	til	å	bli	sykemeldt,	eller	er	sykemeldte.	På	like	linje	som	SFJ	så	er	det	

personer	som	sliter	med	mild	depresjon	og/eller	angst	som	kan	motta	tilbudet,	og	her	

benyttes	også	arbeidsrettet	kognitiv	terapi	(Diakonhjemmet,	2018).	RT	har	vært	en	del	

av	NAV,	men	tilhører	nå	helsetjenesten.	Ved	å	være	en	del	av	helsetjenesten	er	det	kun	

helsetjenesten	som	kan	henvise	deg	til	RT.		
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2.4 Digitalisering av NAV 

I	dag	digitaliseres	store	deler	av	tjenestene	i	Norge,	og	store	deler	av	kommunikasjonen	

mellom	NAV	og	brukerne	foregår	på	nettsidene	til	NAV.	Digitalisering	handler	om	å	

omgjøre	de	analoge	dataene	og	signalene	til	digitale	(Andersen,	2009).	Norske	tjenester	

tar	en	del	av	denne	digitaliseringen,	og	digitaliseringen	er	følgene	av	utviklingen	av	

teknologi.	Denne	utviklingen	er	med	på	å	forandre	hvordan	vi	mennesker	lever	i	dag,	og	

vi	må	forholde	oss	til,	og	henge	med,	i	den	utviklingen	som	skjer.	Flere	tjenester	foregår	

i	hovedsak	digitalt,	og	dette	krever	en	viss	digital	kompetanse	for	å	forstå	hvordan	man	

bruker	de	digitale	tjeneste.		

Digitaliseringen	gjelder	også	for	NAV,	og	de,	som	mange	andre,	må	gjøre	forandringer	i	

systemene	deres.	Flere	av	tjenestene	som	før	foregikk	ansikt	til	ansikt	er	nå	flyttet	over	

på	digitale	plattformer,	og	vi	kan	se	at	flere	av	tjeneste	til	NAV	håndteres	via	deres	

nettsider.	Som	en	fremtidig	plan	ønskes	det	at	mange	av	dagens	NAV-kontorer	skal	

forsvinne,	og	den	digitale	kommunikasjonen	vil	bli	den	viktigste	kommunikasjonen	

som	skjer	mellom	bruker	og	NAV-ansatte.	Dette	gjør	nettsidene	enda	viktigere,	hvor	

nettsidene	vil	ta	en	større	plass	i	hverdagen	til	både	brukere	og	ansatte	hos	NAV.		

Brukere	av	NAV	kan	være	alt	fra	unge	voksne	som	nettopp	har	kommet	ut	i	

arbeidslivet,	til	pensjonister	som	lenge	har	vært	i	arbeidslivet,	men	som	nå	er	for	gamle	

til	å	jobbe	og	får	dermed	pensjonspenger	fra	NAV.	Hvordan	de	forskjellige	

generasjonene	finner	informasjon	vil	være	forskjellig	ettersom	at	de	har	forskjellig	

utgangspunkt	med	hvor	lang	erfaring	de	har	med	å	bruke	teknologi.	Det	kan	tenkes	at	

unge	voksne	heller	søker	opp	informasjon	på	internett	enn	å	dra	innom	et	fysisk	kontor	

for	å	finne	informasjon,	mens	pensjonister	kanskje	heller	ønsker	å	dra	innom	et	fysisk	

kontor	for	å	finne	informasjon.	Mye	av	bakgrunnen	til	dette	har	med	hva	vi	er	oppvokst	

med	og	kjenner	oss	igjen	med,	og	det	vil	derfor	være	viktig	som	designer	å	ta	hensyn	til	

alle	brukerne	av	systemet	som	skal	designes.	Bratteteig	og	Verne	(2016)	ser	på	

hvordan	vi	kan	designe	kompleks	teknologi	slik	at	det	blir	enkelt	å	bruke,	og	de	har	et	

syn	på	hva	enkelt	kan	være.	De	innfører	to	mulige	løsninger	for	å	designe	«enkelt».	Den	

første	løsningen	handler	om	det	de	kaller	«unlearning»	som	handler	om	at	brukerne	

først	må	venne	av	seg	gamle	vaner	før	de	kan	lære	ny	teknologi	og	la	den	nye	læringen	

bli	en	vane.	Den	andre	løsningen	er	å	designe	et	artefakt	relativt	lik	som	en	annen	

teknologi	med	lignende	funksjoner,	som	da	vil	være	noe	brukeren	er	kjent	med	fra	før	
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av.	Som	et	eksempel	så	blir	det	gjort	et	forsøk	på	å	designe	en	DAB+	radio	som	ligner	på	

en	gammel	radio	for	eldre.		

Individuell tilpasning og standardisering 

Med	dette	sagt	vet	vi	også	at	de	fysiske	NAV-kontorene	vil	bli	fjernet,	og	

videreutviklingen	av	digitaliseringen	blir	enda	viktigere.	Røhnebæk	(2016)	har	stilt	

spørsmål	rundt	digitaliseringen	og	individuell	tilpasning	hos	NAV,	hvor	hun	i	studiene	

har	funnet	ut	at	digitaliseringen	og	individuell	tilpasning	kolliderer.	Vi	og	samfunnet	

vårt	endrer	hvordan	hverdagen	vår	er	på	bakgrunn	av	ny	teknologi,	og	det	er	dette	vi	

kaller	for	digitalisering.	NAV	er	en	del	av	denne	digitaliseringen,	og	staten	ønsker	både	

lik	behandling,	samt	å	få	mer	individuell	tilpasning	i	behandlingen	av	NAV	sine	brukere,	

som	igjen	da	resulterer	i	en	kollisjon.		

Ser	vi	på	Feenbergs	(2010)	paradoks	av	kompleksitet	så	handler	det	om	å	gjøre	ting	

mer	komplisert	enn	hva	de	er.	For	en	ansatt	ved	NAV	kan	digitaliseringen	av	systemet	

gjøre	det	mer	komplisert	for	dem	å	gjøre	jobben	sin.	Dette	kan	skyldes	at	

digitaliseringen	resulterer	i	standardisering,	noe	som	resulterer	i	lik	behandling	for	

alle.	Samtidig	så	er	det	et	ønske	om	tilrettelegging	for	den	enkelte	personen,	slik	at	den	

enkelte	personen	kan	få	akkurat	den	hjelpen	han	eller	hun	trenger	for	å	komme	tilbake	

i	jobb.	Ved	å	bruke	de	standardiserte	systemene	som	NAV	bruker,	så	vil	denne	

tilretteleggingen	bli	vanskelig	å	gjennomføre.		

I	følge	Røhnebæk	(2016)	gjør	de	digitale	systemene	det	vanskeligere	for	NAV-ansatte	å	

behandle	brukere	slik	det	ønskes.	Hun	forteller	at	NAV-ansatte	ofte	bruker	mer	tid	på	å	

forstå	de	digitale	systemene,	enn	å	hjelpe	brukeren,	og	systemet	stiller	nye	krav	til	de	

ansatte	hos	NAV.	Systemet	har	for	eksempel	en	innebygd	funksjon	som	automatisk	

angir	fristen	for	behandling	til	48	timer.	Dette	betyr	at	ansatte	hos	NAV	ikke	har	tid	

eller	mulighet	til	selv	å	ta	en	vurdering	av	saken.	Systemet	skal	være	med	på	å	

bestemme	hvilken	type	hjelp	brukeren	får,	og	om	brukeren	får	hjelp	i	det	hele	tatt.		

Mye	kan	tyde	på	at	systemene	gjør	jobben	til	ansatte	hos	NAV	vanskeligere,	samt	at	det	

kan	oppleves	som	et	hinder	i	å	gjøre	en	god	jobb	for	hver	enkelt	bruker,	og	det	er	lett	

for	at	fokuset	blir	kvantitet	fremfor	kvalitet.	Det	kan	også	tenke	seg	at	mange	personer	

der	ute	trenger	hjelp	til	mer	enn	bare	å	få	penger	inn	på	bankkontoen.	Vi	kan	derfor	

også	se	på	Feenbergs	(2010)	paradoks	av	kompleksitet	fra	et	brukerperspektiv.	

Brukeren	kommuniserer	nesten	utelukkende	online	med	NAV,	og	informasjonen	de	

leter	etter	vil	også	finnes	på	nettsidene.	Nettsidene	kan	være	komplisert	for	brukerne	å	
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bruke	når	de	virkelig	trenger	det,	og	det	de	kanskje	trenger	mest	hjelp	til	er	å	vite	hvor	

de	skal	lete	etter	informasjonen	de	trenger.	Vi	kan	dermed	si	at	vi	lever	i	et	paradoks	

hvor	det	er	et	ønske	om	å	gi	samme	hjelp	til	alle,	men	vi	ønsker	også	individuell	

tilpasning	og	spesialbehandling.	Er	det	enda	mulig	å	gjøre	begge	deler?	Og	er	

nedleggelsen	av	NAV-kontorer	en	god	løsning	for	de	som	trenger	hjelp?	

	

2.5 Autonomi 

Verne	(2014)	diskuterer	autonomi,	og	at	det	finnes	flere	varianter	av	autonomi.	Hun	

referer	til	Oxford	Concise	Dictionary	(1999)	hvor	autonomi	blir	definert	som	”besittelse	

eller	rett	til	selvstyre”	(Verne,	2014,	egen	oversettelse).	Verne	(2014)	deler	inn	i	to	typer	

autonomi	som	hun	har	valgt	å	kalle;	greveautonomi	og	gjør-det-selv	autonomi.	

Greveautonomi	handler	om	å	få	den	hjelpen	man	trenger	mer	direkte	fra,	som	brukt	i	

artikkelen,	saksbehandleren	som	sitter	på	skatteetatens	informasjonssenter.	Logikken	

av	omsorg	er	det	som	blir	tatt	i	tankene	når	greveautonomi	blir	benyttet.	Ved	gjør-det-

selv	autonomi	oppfordrer	saksbehandleren	innringer	til	å	gjøre	oppgaven	selv	på	nettet	

med	instrukser	fra	saksbehandleren.	Vi	kan	her	se	at	valgfri	logikk	blir	benyttet.		

Saksbehandleren	oppfordrer	og	motiverer	innringeren	til	å	gjøre	det	selv	–	om	

ønskelig.	Både	ved	bruk	av	greve-	og	gjør-det-selv	autonomi	så	oppfordrer	

saksbehandleren	innringeren	til	å	benytte	seg	av	nettsiden	mot	slutten	av	samtalen.	

Saksbehandleren	tar	selv	en	vurdering	av	innringeren,	om	innringeren	kan	gjøre	

oppgaven	selv	på	nettet	(gjør-det-selv	autonomi).	Hvis	innringeren	indikerer	at	han	

eller	hun	opplever	bruk	av	nettsider,	generelt,	som	utfordrende	å	bruke,	benyttes	

greveautonomi,	og	saksbehandleren	er	mer	tålmodig	og	hjelper	innringeren	over	

telefonen.	Slik	NAV	nå	er	lagt	opp,	så	oppfordres	det	til	at	oppgaver	skal	gjennomføres	

på	nettsidene	deres,	og	at	all	kommunikasjon	og	søknader	skal	forgå	der.	Det	kan	

tenkes	at	mange	ringer	inn	til	NAV	på	samme	måte	som	innringerne	i	Verne	(2014),	

hvor	de	også	her	blir	vurdert	av	saksbehandlerne	om	de	skal	bli	veiledet	videre	til	

nettsidene,	eller	om	de	skal	tilby	direkte	hjelp	via	telefonen.	

Det	er	interessant	å	se	på	spennet	mellom	automatisering	og	muligheten	til	å	gjøre	alt	

selv.	Verne	&	Bratteteig	(2016)	har	kommet	med	en	visualisering	av	automatiseringen	

av	det	å	betale	skatt,	visualiseringen	har	de	valgt	å	kalle	parykk	(the	wig).	Parykken	

representerer	“restoppgaver”,	eller	oppgaver	som	ikke	blir	gjort	automatisk.	Selv	om	
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det	å	betale	skatt	har	blitt	automatisert,	så	er	det	fortsatt	oppgaver	som	må	bli	gjort	

manuelt.	Det	kan	tenkes	at	vi	kan	se	på	dette	i	sammenheng	med	NAV	og	hvordan	

automatiseringen	fungerer	hos	dem.	Spørsmålet	blir	da	igjen,	hva	skal	automatiseres?	

Og	hvordan	vet	man	hva	som	er	automatisert?	Som	Verne	&	Bratteteig	(2016)	skriver	

om,	så	ser	vi	at	mange	av	oppgavene	som	må	bli	gjort	manuelt	har	en	sammenheng	

med	endringer	i	livssituasjonen.	Blant	annet	så	må	man	gjøre	en	manuell	endring	om	

man	har	kjøpt	seg	bolig,	eller	giftet	seg,	eller	kanskje	bodd	i	utlandet	hele	året.	Dette	er	

endringer	i	livet	ditt	som	har	skjedd.	På	samme	måte	vil	det	da	være	hos	NAV.	Du	

kontakter	gjerne	NAV	når	det	har	skjedd	en	endring	i	livet	ditt,	og	du	må	holde	

kontakten	med	dem	og	oppdatere	dem	om	det	har	skjedd	noen	endringer	i	

livssituasjonen.	
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3 Psykisk helse og behandling  

Målgruppen	i	denne	forskningen	er	brukere	av	NAV,	hvor	fokuset	har	vært	rettet	mot	

den	mest	sårbare	gruppen	av	brukerne	hos	NAV.	For	å	kunne	forstå	denne	målgruppen	

må	vi	sette	oss	inn	i	hva	det	betyr	å	være	sårbar.	Jeg	ønsker	derfor	i	dette	kapittelet	å	

presentere	hvem	som	betegnes	som	sårbare,	hva	det	å	være	deprimert	og	ha	angst	

innebærer,	samt	hva	ME	egentlig	er	og	symptomene	til	en	ME-syk	person.	I	tillegg	så	

ønsker	jeg	å	forklare	hva	behandlingsformen	kognitiv	terapi	og	arbeidsrettet	kognitiv	

terapi	er.		

	

3.1 Hvem er de «sårbare»?  

Sårbare	grupper	blir	brukt	som	et	synonym	til	utsatte	grupper	(Solbakk,	2014),	og	vi	vil	

alle	oppleve	det	å	være	sårbar.	Det	er	ikke	bare	du	som	individ	som	kan	være	sårbar,	

men	også	samfunnet	rundt	deg.	Solbakk	(2014)	har	listet	opp	omstendigheter	som	kan	

gjøre	en	person	eller	en	gruppe	sårbare,	og	disse	er	sykdom,	miljø,	uførhet,	andre	

personlige	forhold	og	manglende	ressurser.	Culén	og	van	der	Velden	(2013)	snakker	

også	om	utsatte/sårbare	grupper.	De	forklarer	at	sårbare	brukere	gjerne	blir	beskrevet	

som	personer	som	er	i	fare	av	en	årsak,	og	årsaken	kan	være	alderdom,	svakheter,	en	

diagnose	eller	begrensende	fysiske	og/eller	kognitive	tilstander	(Culén	&	van	der	

Velden,	2013).		

Sårbarhet	kan	også	bli	sett	på	noe	som	har	blitt	konstruert	av	det	moderne	samfunnet	

for	personer	som	er	sosialt	utelukket,	har	begrensede	muligheter,	blir	misbrukt	eller	

diskriminert	(Kanstrup	&	Bertelsen,	2018).	Ved	å	ha	denne	forklaringen	i	bakgrunn,	så	

kan	vi	forstå	at	de	personene	som	benytter	seg	av	NAV	vil	være	en	sårbar	gruppe.	Ved	

utvikling	av	NAV’s	systemer	så	må	vi	ha	i	tankene	at	de	personene	som	skal	bruke	

systemene	er	sårbare,	og	for	å	designe	for	de	sårbare	så	må	vi	forstå	hvordan	de	

sårbare	tenker	om,	opplever	og	bruker	systemene.		
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3.2 Angst og depresjon 

Angst	og	depresjon	er	de	vanligste	psykiske	lidelse,	og	veldig	mange	mennesker	vil	en	

gang	i	livet	oppleve	det	å	være	deprimert	og/eller	å	ha	angst	(Holt	et	al.,	2012).	Det	å	

være	deprimert	er	en	allmenn	følelse,	og	hvis	vi	for	eksempel	mister	noen	vi	er	glad	i	

eller	går	ut	av	et	forhold	så	kan	vi	føle	oss	triste	og	nedfor.	Det	å	komme	seg	videre	i	

livet	kan	føles	tungt,	og	vi	kan	føle	oss	deprimert.	Det	finnes	forskjellige	stadier	av	

depresjon.	Dyp	depresjon	kan	forklares	som	en	intens	depresjon	som	gjør	at	dem	som	

har	det	ikke	klarer	å	fungere	effektivt	i	hverdagen	og	livet	sitt	(Holt	et	al.,	2012).	

Personer	som	sliter	med	dyp	depresjon	føler	seg	ofte	fortapt	og	kan	stille	spørsmål	om	

det	i	det	hele	tatt	er	verdt	å	fortsette	livet.	Det	finnes	også	noe	som	kalles	dystymi,	

dystymi	er	mindre	intens	sammenlignet	med	dyp	depresjon,	men	dystymi	er	ofte	

langvarig	og	kan	vare	opp	til	flere	år	(Holt	et	al.,	2012).		

En	negativ	følelsestilstand	er	gjerne	det	som	kjennetegner	depresjon,	men	det	finnes	

også	kognitive,	motiverende	og	somatiske(fysiske)	symptomer.	De	kognitive	

symptomene	innebærer	lav	selvfølelse	og	liten	tro	på	seg	selv	hvor	mestringstroen	har	

forsvunnet.	Det	er	også	typisk	at	man	gir	seg	selv	skylden	for	hva	som	har	skjedd	og	har	

liten	tro	på	sin	egen	fremtid.		

Med	de	motiverende	symptomene	sliter	man	med	å	utføre	det	som	kan	gjøre	deg	

tilfreds,	ved	at	du	ikke	klarer	å	komme	deg	ut	av	sengen	for	å	være	med	venner.	Alt	

føles	anstrengende,	og	bare	tanken	på	å	gjøre	noe	som	helst	føles	tung.		

De	somatiske	symptomene	handler	om	hva	som	skjer	fysisk	med	deg,	og	det	er	vanlig	at	

man	sliter	med	å	få	i	seg	mat	slik	at	du	går	mye	ned	i	vekt.	Det	er	også	vanlig	med	

søvnproblemer,	og	ved	å	ikke	få	i	seg	nok	mat	og	ikke	sove	nok	så	kan	dette	resultere	i	

utmattelse	(Holt	et	al.,	2012).	Av	de	personene	som	sliter	med	dyp	depresjon	så	vil	

halvparten	av	dem	bli	helt	friske	og	aldri	få	tilbakefall,	mens	40%	blir	helt	friske,	men	

kan	oppleve	tilbakefall.	Det	er	kun	10%	av	tilfellene	ved	dyp	depresjon	at	det	blir	

kronisk	(Holt	et	al.,	2012).		

Angst	er,	som	nevnt,	også	en	vanlig	psykisk	lidelse,	og	alle	mennesker	har	opplevd	å	ha	

angst	en	gang	i	livet.	Angsten	kan	komme	når	du	opplever	trussel	og	du	kan	føle	deg	

anspent	og	engstelig.	Hvis	du	sliter	med	angstlidelser	vil	frekvensen	og	intensiteten	på	

angstresponsene	forstyrre	ditt	daglige	liv	(Holt	et	al.,	2012).	Angstlidelser	kan	være	

varierende,	og	det	finnes	fire	forskjellige	komponenter	til	angstresponser.		
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• Den	komponenten	som	inkluderer	anspenthet	og	engstelighet	er	den	subjektiv-

emosjonelle.		

• Bekymringstanker	og	mangelen	på	troen	til	å	takle	situasjoner	er	den	kognitive	

komponenten.		

• Den	fysiologiske	komponenten	innebærer	at	hjertefrekvensen	øker,	blodet	

pumper	raskere,	spenning	i	muskler,	kvalme,	tørr	munn	og	mer.		

• Den	siste	komponenten	er	atferd	hvor	man	gjerne	forsøker	å	unngå	visse	

situasjoner.		

Alle	disse	fire	angstresponsene	vil	altså	være	mer	intense	om	du	sliter	med	

angstlidelser.	Det	finnes	også	noe	som	heter	generalisert	angstlidelser	som	nærmest	er	

en	kronisk	angsttilstand.	Den	er	ofte	ikke	knyttet	til	noe	spesifikt	og	angsten	kan	vare	i	

flere	måneder	sammenhengende.	Ved	generalisert	angstlidelser	sliter	man	ofte	med	

dårlig	konsentrasjon,	det	kan	være	vanskelig	å	ta	avgjørelser	og	forpliktelser	blir	ofte	

glemt	(Holt	et	al.,	2012).		

	

3.3 ME/CFS  

Her	ønsker	jeg	å	fortelle	litt	om	hva	Myalgic	Encephalomyelitis	(forkortet	ME)	er.	ME	er	

også	kjent	under	navnet	Chronic	Fatigue	Syndrome,	eller	på	norsk:	Kronisk	

utmattelsessyndrom,	hvor	navnet	forklarer	litt	nærmere	hva	sykdommen	innebærer.	

To	av	brukerne	som	har	deltatt	i	denne	forskningen	sliter	med	ME,	og	det	er	viktig	å	

forstå	hva	denne	sykdommen	er,	og	hvilke	hensyn	som	må	bli	tatt	ovenfor	en	person	

som	sliter	med	ME.	Vi	har	snakket	om	hva	det	innebærer	å	være	sårbar,	og	personer	

med	ME	vil	kunne	gå	inn	i	denne	gruppen	mennesker	ved	at	de	er	utsatt	for	risiko	og	er	

syke.	Det	vil	være	viktig	å	forstå	sykdommen,	og	hvilke	risikoer	den	byr	på,	for	å	kunne	

designe	for	og	med	personer	med	ME.		

Som	ME-syk	byr	det	på	en	rekke	symptomer,	deriblant	alvorlig	fysisk-	og	kognitiv	

utmattelse,	forvirringer,	vanskeligheter	med	å	huske,	nedsatt	konsentrasjon,	mangel	på	

dyp	søvn,	smerter	i	muskler	og	ledd,	følsomhet	for	lys	og	lyd,	nedsatt	balanse	og	

sykdomsfølelse	(Helsedirektoratet,	2015).	Det	er	mye	usikkerhet	rundt	hva	som	er	

årsaken	til	sykdommen,	og	det	har	vært	uenigheter	om	hvorvidt	det	skyldes	mest	

psykologiske	eller	fysiologiske	faktorer.	Det	er	også	snakk	om	at	årsaken	kan	ligge	i	

biologiske	faktorer.	Det	er	også	en	sosial	og	politisk	usikkerhet	grunnet	medisinsk	
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mangel,	og	denne	usikkerheten	er	et	resultat	av	at	det	ikke	finnes	en	bestemt	

behandlingsform.		

Det	finnes	også	ulike	nivåer	av	ME,	hvor	noen	av	de	som	sliter	med	sykdommen	kan	

være	så	dårlige	at	de	er	pleietrengende	og	trenger	hjelp	til	matinntak	og	hygienisk	

pleie.	Andre	kan	være	i	stand	til	å	dra	på	jobb	og	gjøre	enkle	oppgaver	i	hjemmet,	men	

det	vil	da	gå	utover	fritidsaktiviteter	(Helsedirektoratet,	2015).	Som	vi	kan	forstå	har	

en	person	med	ME	redusert	energinivå,	og	det	vil	være	viktig	for	personen	å	lære	seg	

hvordan	denne	energien	skal	fordeles.	Dette	er	også	noe	som	må	bli	tatt	hensyn	til	ved	

inkludering	av	ME-syke	i	en	designprosess	(Børsting	&	Culén,	2018).		

Energinivået	kan	variere	fra	dag	til	dag,	og	mye	av	bakgrunnen	til	det	kan	ha	med	

belastningen	fra	dagen	før	å	gjøre.	Hvis	det	er	slik	at	en	ME-syk	person	bli	påkrevd	å	

dra	inn	på	et	møte	hos	NAV,	så	kan	det	risikere	at	personen	blir	sengeliggende	i	flere	

dager	etter	denne	belastningen.	Som	nevnt	er	det	ikke	fastsatt	noen	bestemt	

behandlingsform,	men	det	trengs	behandling	både	kognitivt	og	fysisk.	Kognitiv	

atferdsterapi	blir	gjerne	brukt	sammen	med	treningsterapi.	

	

3.4 Kognitiv atferdsterapi 

Kognitiv	atferdsterapi	handler	om	å	endre	på	pasientens	automatiske	tankegang	/	

endre	kognisjonen	og	oppførselen	som	følger	tankene	(Holt,	2012).	Det	er	den	

dominerende	typen	for	behandling	av	psykologiske	lidelser,	og	som	nevnt	blir	

behandling	også	ofte	brukt	på	personer	med	ME.	I	Holt	(2012,	s.	709)	kan	vi	lese	om	

«Ellis’s	rational-emotive	therapy»,	hvor	han	snakker	om	ABCD-modellen.	Bokstavene	

står	for;	activating	event,	belief	system,	consequences	og	disputing.	Tanken	her	er	å	se	på	

den	hendelsen	som	forårsaker	de	negative	tankene	hos	pasienten,	og	å	finne	

hovedgrunnen	til	at	pasientens	trossystem	(belief	system)	innehar	negative	tanker	om	

seg	selv,	for	så	å	snu	på	disse	tankene	og	ha	ordskifte	(disputing)	som	kan	endre	på	

tankegangen.		

Holt	(2012,	s.	710)	snakker	også	om	«Beck’s	cognitive	therapy»	som	i	likhet	med	Ellis	

har	et	mål	om	å	skille	ut	varslinger	i	tankegangen	og	logikken	hos	pasienten,	og	få	dem	

til	å	endre	deres	automatiske	tankegang.	Det	er	fokus	på	at	pasienten	skal	forstå	at	det	

er	tankegangen	og	ikke	situasjonen	som	har	ført	pasienten	inn	i	den	emosjonelle	
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reaksjonen.	Kognitiv	atferdsterapi	har	hjulpet	veldig	mange	mennesker	med	å	komme	

seg	ut	av	depresjoner,	angst	og	andre	personlige	lidelser.		

	

3.5 Arbeidsrettet kognitiv atferdsterapi 

Som	nevnt	så	bruker	SFJ	arbeidsrettet	kognitiv	atferdsterapi,	og	det	blir	også	brukt	hos	

RT	ved	Diakonhjemmet.	Arbeidsrettet	kognitiv	atferdsterapi	(AKT)	handler	også	om	å	

endre	på	pasientens	automatiske	tankegang,	men	her	er	det	ekstra	fokus	på	

bekymringer	eller	depressive	tanker	rundt	utfordringer	på	arbeidsplassen.	Det	er	mye	

av	den	samme	metodikken	som	forklart	i	kapittel	3.4	om	kognitiv	atferdsterapi.	Det	

som	gjør	AKT	annerledes	fra	kognitiv	atferdsterapi	er	at	du	skal	gjøre	endringer	i	

tankemønstrene	du	har	på	arbeidsplassen,	fremfor	på	hjemmebane.		
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4 Deltagende Design 

Gjennom	de	siste	tiårene	har	det	skjedd	store	forandringer	innen	utviklingen	av	

teknologi,	og	i	løpet	av	denne	tiden	kan	vi	også	se	at	designere	og	deres	fremtidige	

brukere	har	fått	en	tettere	kontakt	(E.	Sanders	&	Stappers,	2008).	Forandringene	

begynte	på	1970-tallet	hvor	folket	ønsket	å	være	en	del	av	beslutninger	som	ble	tatt,	og	

ønsket	å	ha	en	stemme	innen	deres	egne	interesseområder,	og	vi	kan	si	at	det	er	på	

denne	tiden	deltagende	design	hadde	sin	begynnelse	(Robertson	&	Simonsen,	2013).		

Designere	og	forskere	i	Europa,	og	spesielt	i	Skandinavia,	begynte	å	se	på	hvordan	

rettighetsbevegelsen	kunne	bli	tatt	inn	som	en	del	av	utviklingen	av	

informasjonsteknologi.	Deltagende	design	ble	en	viktig	del	for	å	demokratisere	

arbeidsplassen,	og	det	gav	arbeiderne	en	stemme	slik	at	de	kunne	bli	en	del	av	

beslutningene	som	ble	tatt	underveis	i	designprosesser	(Gregory,	2003).	Den	politiske	

forandringen	som	skjedde	i	Skandinavia	er	en	stor	del	av	utviklingen	til	deltagende	

design.	Et	viktig	mål	ble	å	gi	arbeidsplassene	bedre	verktøy	for	å	kunne	gjøre	jobben,	

samtidig	så	ble	det	et	større	fokus	på	at	arbeiderne	skulle	få	utvikle	ferdighetene	sine,	

og	de	kjedeligere	oppgavene	ble	automatisert	av	maskiner	(Robertson	&	Simonsen,	

2013).		

“As	the	heart	of	this	tradition	is	an	unshakable	commitment	to	ensuring	that	those	

who	will	use	information	technologies	play	a	critical	role	in	their	design”		

-	Robertson	&	Simonsen,	2013,	s.	2	

Robertson	og	Simonsen	(2013)	definerer	deltagende	design	som	en	prosess	med	

refleksjoner	og	forståelse,	og	som	støtter	gjensidig	læring	mellom	deltagere.	Det	er	to	

typiske	hovedroller	i	deltagende	design,	heretter	forkortet	PD	(Participatory	Design),	

designere	og	brukere,	hvorav	designerne	ønsker	å	forstå	og	reflektere	over	brukerens	

situasjon,	mens	brukeren	ønsker	å	oppnå	en	bedre	forståelse	og	læring	av	teknologien	

de	benytter	seg	av.	Sammen	så	er	både	designere	og	brukere	deltagere	i	et	PD-prosjekt.		

Noe	av	det	viktigste	innenfor	PD	er	at	brukeren	skal	kunne	være	med	på	å	ta	

designavgjørelser	uten	å	nødvendigvis	måtte	kunne	for	mye	om	teknologien	som	

designes.	Som	nevnt	så	har	PD	røttene	sine	fra	den	demokratiske	utviklingen,	og	
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demokrati	vil	derfor	være	et	viktig	kjennetegn	for	PD.	I	en	PD-prosess	skal	bruker	og	

designer	stilles	likt,	og	de	skal	sammen	reflektere	seg	frem	til	hva	som	skal	designes	og	

hvordan	resultatet	skal	bli.	Det	er	viktig	for	designeren	å	gå	inn	i	en	PD-prosess	med	

denne	tankegangen	hvor	også	de	veiledende	prinsippene	(se	kapittel	4.1)	blir	tatt	

hensyn	til,	og	det	er	denne	tankegangen	vi	kaller	for	«PD	mindset»	(Sanders	&	Stappers,	

2008).	Hvordan	din	tankegang	som	designer	og	forsker	er	før,	under	og	etter	en	

designprosess	kan	ha	påvirkning	på	hvordan	designprosessen	tar	form.	Det	blir	viktig	å	

forsikre	seg	om	at	verktøy	og	teknikker	ikke	blir	benyttet	uten	et	PD-tankesett	for	å	

kunne	bruke	PD	som	designprosess	(Brandt,	Binder,	&	Sanders,	2013).	

	

4.1 Veiledende prinsipper for PD 

Kensing	og	Greenbaun	(2013)	presenterer	veiledende	prinsipper	for	PD	basert	på	

historisk	bakgrunn.	Prinsippene	fungerer	som	en	veiledning	til	grunnverdiene	til	PD.	

Prinsippene	er:	

§ Likestille	maktrelasjoner	

§ Demokratisk	praksis	

§ Situasjonsbaserte	handlinger	

§ Gjensidig	læring	

§ Verktøy	og	teknikker	

§ Alternative	visjoner	om	teknologi	

Alle	disse	prinsippene	går	hånd	i	hånd	og	hjelper	hverandre	for	nå	deres	mål.	Ved	å	

likestille	maktrelasjoner	så	er	fokuset	å	gi	de	personene	som	kanskje	ikke	er	like	

synlige	i	organisasjonen	en	stemme.	Dette	henger	sammen	med	demokratisk	praksis	

hvor	personene	som	er	involvert	er	med	i	utviklingen	av	noe	som	er	av	deres	egen	

interesse	sammen	med	en	felles	interesse	for	at	noe	skal	bli	bedre	for	flere.	For	å	gjøre	

dette	mulig	er	det	viktig	med	situasjonsbaserte	handlinger,	hvor	vi	studerer	personene	

med	teknologien	i	en	ekte	situasjon.	Ved	å	gjøre	dette	gir	det	muligheten	til	gjensidig	

læring,	hvor	designere	lærer	om	hvordan	teknologien	faktisk	blir	brukt,	mens	brukerne	

lærer	mer	om	utvikling	av	teknologi	og	designprosessen	som	følger	med.		

Den	gjensidige	læringen	kan	gi	tilgang	til	verktøy	og	teknikker.	Ved	hjelp	av	verktøy	og	

teknikker	kan	deltagerne	utrykke	sine	behov	og	tanker.	Disse	verktøyene	og	

teknikkene	er	viktig	for	å	utvikle	alternative	visjoner	om	teknologi.	Med	dette	menes	at	
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alternative	visjoner	eller	syn	om	teknologi	på	arbeidsplassen,	hjemme	eller	andre	

stender	kan	være	en	del	av	å	uttrykke	likestilling	og	demokratisk	praksis	(Kensing	&	

Greenbaun,	2013).		

	

4.2 Having a say, mutual learning, co-realisation 

Grunnverdiene	i	PD	peker	til	at	ingen	teknologi	er	nøytral,	og	at	all	teknologi	som	blir	

utviklet	blir	utviklet	av	noen,	for	noen.	Denne	grunnverdien	leder	oss	til	«Having	a	say»,	

gjensidig	læring	og	«co-realisation»	(Bratteteig,	Bødker,	Dittrich,	Mogensen,	&	

Simonsen,	2013).	Vi	har	fått	et	lite	innblikk	i	de	veiledende	prinsippene,	men	jeg	ønsker	

å	se	nærmere	på	grunnverdiene	til	PD.		

Ha en stemme 

«Having	a	say»	betyr	ikke	bare	at	en	person	skal	ha	en	stemme	og	kunne	si	noe,	det	

betyr	at	alle	deltagerne	som	er	med	i	en	PD-prosess	skal	ta	del	i	beslutninger	

(Bratteteig	et	al.,	2013;	Kensing	&	Greenbaun,	2013).	Det	som	blir	sagt	skal	kunne	ha	en	

påvirkning	i	videre	valg,	og	deltagerne	skal	føle	seg	hørt	og	sett.	Det	kan	være	vanskelig	

å	gi	lik	stemme	til	forskjellig	kunnskap	og	interesseområder.	For	å	kunne	gjøre	og	

oppnå	dette	vil	det	være	viktig	å	tenke	grundig	gjennom	hvilke	aktiviteter,	teknikker	

eller	verktøy	som	blir	brukt	i	designprosessen.	«Having	a	say»	er	som	en	del	av	å	dele	

makt	og	ta	del	i	beslutninger,	og	personene	som	ha	deltatt	skal	kunne	se	og	oppleve	at	

deres	stemme	har	blitt	hørt	og	blitt	inkludert	i	resultatet.		

Gjensidig læring 

Gjensidig	læring	er	som	sagt	en	av	grunnverdiene	til	PD,	og	handler	om	at	designerne	

skal	få	kunnskap	om	brukerens	kontekst,	mens	brukerne	skal	få	kunnskap	om	

teknologi	(Joshi	&	Bratteteig,	2015).	Et	PD-prosjekt	er	gjerne	satt	sammen	av	flere	

forskjellige	deltagere	med	forskjellig	bakgrunn,	tanker	og	idéer,	og	det	er	viktig	at	alle	

deltagerne	blir	godt	kjent	med	hverandre.	Det	å	lære	av	andres	erfaringer	og	kunnskap	

er	viktig,	ikke	bare	i	PD,	men	i	livet	generelt.	Ved	å	lære	av	andre	kan	alle	parter	utvikle	

seg,	men	lærdom	av	andre	trenger	tillitt	til	hverandre.	Det	er	derfor	viktig	å	bygge	tillitt	

blant	deltagerne	slik	at	alle	deltagerne	kan	lære	av	hverandre.	Deltagerne	bygger	et	

forhold	sammen,	og	på	denne	måte	kan	man	bedre	lære	av	hverandre	og	ta	denne	

lærdommen	til	nytte.	Dette	kan	også	føre	til	gjensidig	respekt	som	også	gir	delt	makt	

over	beslutninger	(Bratteteig	et	al.,	2013).	Prosjektet	kan	gå	fra	å	være	du	og	jeg,	til	oss.		
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Involvering 

«Co-realisation»	eller	involvering	er	det	siste	basisperspektivet	ved	bruk	av	metoder	i	

PD.	Det	kan	være	vanskelig	for	brukeren	å	forstå	mye	av	det	tekniske	og	fagspråket	til	

utviklingen	av	teknologi.	Verktøy	og	teknikker	blir	igjen	viktig	for	å	kunne	hjelpe	

brukerne	med	å	forstå	teknologi	og	ta	en	del	i	design	og	utvikling.	Prototyper	og	

muligheten	til	visualisering	vil	være	en	god	teknikk	for	å	løse	dette	(Bratteteig	et	al.,	

2013).	Prototypene	kan	brukes	til	å	visuelt	se	for	seg	hvordan	teknologien	kan	bli	tatt	i	

bruk	i	virkeligheten	uten	å	faktisk	måtte	utvikle	noe	fult	fungerende	for	å	få	forståelsen	

av	hvordan	det	skal	fungere.	Bruk	av	prototyper	kan	også	støtte	under	«having	a	say»	i	

designsettinger	(Velden,	Sommervold,	Culén,	&	Nakstad,	2016).	

	

4.3 Tell-make-enact 

For	å	forstå	hvordan	PD	blir	gjort	i	praksis	presenterer	Brandt,	Binder	og	Sanders	

(2013)	tre	forskjellige	former	for	verktøy	og	teknikker;	telling,	making	og	enacting.	

Disse	tre	går	hånd	i	hånd	og	er	et	rammeverk	for	å	praktisere	PD	(Figur	1)	(Brandt	et	

al.,	2013).		

Telling	referer	til	fortellende	aktiviteter,	hvor	deltagerne	får	uttrykke	kunnskap	og	

erfaringer	verbalt.	Eksempler	på	aktiviteter	kan	være	dagbok,	logg,	«future	workshop»	

etc.	Ved	bruk	av	telling	er	det	fokus	på	fremtidige	scenarioer,	og	future	workshop	er	en	

mye	brukt	teknikk	for	dette.	Teknikken	blir	delt	inn	i	tre	faser;	kritikkfasen,	

fantasifasen	og	realiseringsfasen,	hvor	man	først	kritiserer	dagens	situasjon,	deretter	

skal	de	fantasere	om	hvordan	de	kunne	ønske	at	situasjonen	var,	for	så	til	slutt	å	finne	

en	måte	å	realisere	fantasiene	(Brandt	et	al.,	2013).	I	følge	Brandt	et	al.	(2013)	åpner	

future	workshop	opp	for	muligheten	til	at	deltagerne	får	flere	roller,	deriblant	rollen	

som	«co-designer».		

Making	referer	til	verktøy	og	teknikker	for	å	lage	noe	fysisk	som	illustrerer	tankene	og	

idéene	til	deltagerne	(Brandt	et	al.,	2013).	De	vanligste	aktivitetene	vil	være	å	lage	

mock-ups,	prototyping,	tankekart,	modeller	etc.	Enacting	referer	til	verktøy	og	

teknikker	som	åpner	opp	for	muligheten	til	å	spille	ut	og	forestille	seg	bruk	av	mulige	

fremtider	(Brandt	et	al.,	2013).		

Alle	de	tre	formene/prinsippene	blir	brukt	om	hverandre,	og	flere	av	dem	kan	bli	brukt	

i	samme	aktivitet.	Det	er	et	sirkulært	rammeverk	hvor	deltagerne	lager	(making)	ting,	
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forteller	(telling)	historier	og	utspiller	(enacting)	erfaringer,	og	bidrar	til	deltagelse	i	

PD	(Brandt	et	al.,	2013).	For	at	tell-make-enact	skal	la	seg	utspille	vil	et	deltagende	

tankesett	(PD	mindset)	være	en	avgjørende	faktor,	og	man	er	nødt	til	å	ta	i	bruk	

aktivitetene	med	dette	tankesettet	for	å	ta	hensyn	til	grunnverdiene	i	PD:	having	a	say,	

mutual	learning	og	co-realisation	(se	kapittel	4.2).	

	

Figur	1	-	Tell-make-enact	diagrammet	(Brandt	et	al.,	2013)	

	

4.4 UCD og PD 

I	forrige	avsnitt	ble	det	forklart	hva	PD	er,	og	vi	kan	si	at	ingen	designprosesser	er	rent	

svart/hvitt,	men	at	designprosessene	har	noe	unikt	ved	seg,	selv	med	likheter	til	andre	

designprosesser.	For	å	sette	fokus	på	hva	som	er	unikt	med	PD,	og	hvordan	PD	skiller	

seg	fra	andre	designprosesser	ønsker	jeg	å	se	nærmere	på	en	annen	designprosess,	mer	

konkret	ønsker	jeg	å	se	nærmere	på	«User-centered	design/brukersentrert	design»,	

heretter	forkortet	UCD.		

Gould	og	Lewis	(1985)	(i	Rogers,	Sharp,	&	Preece,	2013)	legger	frem	tre	prinsipper	de	

mener	leder	til	et	nyttig	og	enkelt	datasystem.	Disse	prinsippene	er	tidlig	fokus	på	

brukere	og	deres	oppgaver,	empiriske	målinger	og	iterativ	design	(se	tabell	1).		
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Tabell	1	-	Prinsipper	for	UCD	(Rogers,	Sharp	&	Preece,	2013)	

Prinsipper Forklaring 

Tidlig fokus på brukere 

og deres oppgaver 

Handler om å få en forståelse av brukeren og bruken ved å 

direkte studere deres kognitive, atferdsmessige og 

holdningsegenskaper. Det vil her være viktig å studere dem i 

deres naturlige setting for å se hva brukeren faktisk gjør, på den 

måten kan man designe noe med hensyn til deres oppførsel.   

Empiriske målinger 

Med empiriske målinger menes det at brukeropplevelsene tidlig 

blir identifisert, og de tiltenkte brukernes reaksjoner blir målt. 

Dette kan være ved hjelp av brukertester hvor brukerne tenker 

høyt for å forstå hvordan brukeren opplever bruken av det 

aktuelle systemet.   

Iterativ design 

 

Ved hjelp av flere iterasjoner kan designeren gjøre endringer på 

designet basert på tilbakemeldingene som har blitt gitt. 

	

Figur	2	(Sanders	&	Stappers,	2008)	illustrerer	menneskesentrert	designforskning,	hvor	

vi	kan	se	at	i	PD	blir	brukeren	sett	på	som	en	partner	og	det	skjer	gjerne	et	samarbeid	

mellom	brukeren	og	forskeren/designeren.	I	UCD	blir	brukeren	subjektivt	presentert	

og	observert,	og	det	forekommer	ikke	et	direkte	samarbeid	mellom	brukeren	og	

forskeren/designeren.		

Den	største	forskjellen	mellom	UCD	og	PD	vil	være	involveringen	av	brukeren.	I	PD	får	

brukeren	være	med	på	å	ta	avgjørelser	i	designet,	mens	med	UCD	tar	

forskeren/designeren	avgjørelsene	på	bakgrunn	av	for	eksempel	observasjoner,	

intervjuer	og	brukertester.		
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Figur	2	-	(Sanders,	2008)	oversikt	av	menneskesentrert-design-forskning	
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5 Metodologi 

I	dette	kapittelet	presenterer	og	illustrerer	jeg	forsknings-	og	designprosessen.	Jeg	vil	

også	fortelle	om	hvilke	metoder	som	har	blitt	brukt,	samt	ta	opp	de	etiske	hensynene	

man	må	ta	ved	bruk	av	PD	og	ved	involvering	av	en	sårbar	målgruppe.			

	

5.1 Forskningsprosess 

Denne	oppgaven	har	blitt	skrevet	og	gjennomført	i	flere	iterasjoner,	hvor	jeg	

presenterer	planlegging,	gjennomføring	og	analyse	gjennom	hver	iterasjon,	og	tar	med	

meg	det	jeg	har	lært	til	neste	iterasjon.	I	en	PD-prosess	er	det	vanlig	å	begynne	

divergent	før	man	etterhvert	konvergerer,	og	kanskje	divergerer	og	konvergerer	en	ny	

runde	(Löwgren	&	Stolterman,	2005;	Sefyrin	&	Mörtberg,	2010).	Divergering	betyr	å	gå	

fra	hverandre	eller	åpent,	mens	det	å	konvergere	betyr	å	gå	sammen	eller	

sammentrukket	(Sefyrin	&	Mörtberg,	2010).		

Når	jeg	sier	at	en	PD-prosess	gjerne	begynner	divergent	mener	jeg	at	man	ikke	helt	vet	

akkurat	hva	man	ønsker	å	undersøke,	mens	når	man	da	konvergerer	spisser	man	seg	

gjerne	mer	inn	på	et	spesifikt	område.	Sanders	og	Stappers	(2008)	forklarer	denne	

åpne	og	divergente	begynnelsen	på	en	designprosess	som	«the	fuzzy	front-end».	

Bakgrunnen	for	navnet	er	at	det	i	begynnelsen	i	den	designprosess	ofte	er	mye	kaos,	og	

hva	som	skal	bli	undersøkt	eller	utvikles	har	ikke	blitt	bestemt	enda	(Sanders	&	

Stappers,	2008).		
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Figur	3	–	Illustrasjon	av	hvordan	min	designprosess	har	vært	

	

Figur	3	illustrerer	hvordan	min	forskningsprosess	har	tatt	form.	Da	jeg	skulle	

bestemme	meg	for	hvilket	tema	jeg	ønsket	å	undersøke	begynte	jeg	veldig	åpent	og	så	

på	forskjellige	muligheter.	Jeg	måtte	ta	flere	vurderinger	på	hvilket	tema	jeg	ønsket,	og	

når	jeg	endelig	fant	ut	at	jeg	ønsket	å	fokusere	på	NAV	og	de	sårbare,	konvergerte	jeg.	

Selv	med	et	valgt	tema	så	var	det	usikkert	hva	jeg	ønsket	å	undersøke	videre,	og	hvilken	

form	oppgaven	kom	til	å	ta,	noe	som	forklarer	hvorfor	illustrasjonen	åpnes	opp	igjen.	

Tabell	2	oppsummerer	iterasjonene	til	oppgaven,	hva	iterasjonene	inneholder,	og	

hvilke	aktiviteter	som	har	blitt	gjort	i	de	forskjellige	iterasjonene.		

	

Tabell	2	-	Iterasjonene	

Iterasjon Hva Aktivitet 

0.  Min erfaring Tell, enact 

1.  Ekspertintervju Tell 

2.  Brukerintervju Tell 

3.  Designworkshop Making, enact 

4.  Designevaluering Tell, make, enact 
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5.2 Deltagende Design som metodologi 

I	denne	oppgaven	er	det	deltagende	design	(PD)	som	har	blitt	benyttet	som	metodologi.	

Ved	kvalitativ	forskning	studeres	sosiale	og	kulturelle	fenomener,	og	det	hjelper	

forskeren	med	å	forstå	mennesket	og	den	sosiale	og	kulturelle	konteksten	mennesket	

befinner	seg	i	(Myers,	1997).	Verne	og	Bratteteig	(2018)	diskuterer	vanskeligheten	ved	

å	skille	mellom	forskningsmetoder	og	designmetoder,	og	ser	på	muligheten	for	å	

kombinere	dem.	Det	å	kunne	kombinere	dem	er	det	de	forklarer	som	å	bruke	«to	

hatter»,	altså	at	man	bruker	forsker-hatten	og	design-hatten.	Designforskning	kan	

forklares	som	forskning	i,	gjennom	og	for	design	(Verne	&	Bratteteig,	2018),	og	PD	

passer	inn	med	alle	disse	kategoriene.	Forskning	i	design	er	forskning	i	den	

menneskelige	aktiviteten	av	design.	Forskning	for	design	handler	om	å	utvikle	metoder,	

verktøy	eller	tilnærminger.	Forskning	gjennom	design	har	fokus	på	å	forbedre	verden	

gjennom	å	lage	noe	nytt	som	endrer	på	dagens	tilstand	(Zimmerman	&	Forlizzi,	2014,	s.	

169).	Med	PD	forskes	det	på	den	menneskelige	aktiviteten	av	design,	den	bidrar	til	

utvikling	av	metoder,	samt	at	det	i	en	PD-prosess	gjerne	blir	presentert	en	løsning	for	å	

løse	brukernes	problemområder.	PD	kan	derfor	være	et	forsøk	på	å	kombinere	

forskning	og	design,	og	blir	som	sagt	brukt	som	metodologi	i	denne	oppgaven.	

I	kapittel	4	presenterte	jeg	den	teoretiske	bakgrunnen	for	PD	og	hvordan	den	på	flere	

måter	skiller	seg	fra	andre	kvalitative	forskningsstrategier.	Noe	av	det	som	gjør	PD	

unikt	er	involveringen	av	deltagere,	hvor	man	i	PD	designer	med	brukerne,	mens	i	

andre	designprosesser	designer	man	for	brukerne.	Denne	oppgaven	har	en	sårbar	

målgruppe,	og	for	meg	har	det	derfor	blitt	viktig	å	designe	med	brukerne,	fremfor	for	

brukerne.	Grunnverdiene	til	PD	handler	om	maktrelasjoner,	gjensidig	læring	og	

involvering,	og	med	tanke	på	at	sårbare	er	et	synonym	for	utsatte	kan	det	tenkes	at	

målgruppen	har	et	ønske	om	å	bli	sett	og	hørt.	Det	har	vært	viktig	for	meg	at	personene	

som	har	deltatt	har	følt	at	vi	jobber	sammen	om	dette,	og	at	vi	stilles	likt,	samt	at	

personene	får	oppleve	at	vi	lærer	noe	av	hverandre.	Som	jeg	fortalte	er	motivasjonen	

min	hentet	fra	min	egen	erfaring,	og	jeg	har	muligheter	til	å	kjenne	meg	igjen	i	hvordan	

enkelte	situasjoner	føles.	Jeg	har	fått	erfart	hvordan	en	deprimert	person	har	det,	og	på	

den	måten	kan	jeg	forstå	hvilke	hensyn	jeg	må	ta.	Mye	av	dette	er	årsaken	til	at	PD	er	

det	rette	valget	for	denne	oppgaven,	hvor	mennesket	står	i	et	større	fokus	enn	ved	

andre	forskningsstrategier	eller	designprosesser.		
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All	gyldig	forskning	baserer	seg	på	filosofiske	antagelser,	og	vi	må	kunne	forstå	disse	

underliggende	antagelsene	ved	valg	av	metodologi,	metode	og	analyse	(Myers,	1997).	I	

følge	Myers	(1997)	finnes	det	tre	forskjellige	underliggende	forskningsepistemologier	

som	han	kaller	for	paradigmer.	Disse	paradigmene	er	positivistisk,	fortolkende	og	

kritisk.	Har	man	et	positivistisk	tankesett	vil	man	anta	at	virkeligheten	er	objektivt	gitt,	

og	kan	bli	forklart	av	målbare	gjenstander	som	er	uavhengige	av	observatøren	og	hans	

instrumenter.	Ved	positivistisk	paradigme	ønsker	gjerne	forskeren	å	teste	en	hypotese	

eller	en	teori	(Myers,	1997).	Ved	fortolkende	paradigme	antar	forskeren	at	tilgang	til	

virkeligheten	kun	er	gjennom	sosiale	konstruksjoner	som	språk,	bevissthet	og	delte	

meninger.	Man	forsøker	gjerne	å	forstå	betydningen	av	et	fenomen	slik	brukeren	

opplever	det	(Myers,	1997).	Mens	ved	kritisk	paradigme	antar	forskeren	at	sosial	

virkelighet	har	historisk	bakgrunn	og	at	virkeligheten	er	produsert	og	reprodusert	av	

mennesker.	Man	har	fokus	på	opposisjoner,	konflikter	og	motsetninger	i	samfunnet	

som	makt,	sosiale	forhold,	kjønn,	rase	etc	(Myers,	1997).		

Det	filosofiske	tankemønsteret	i	denne	forskningen	bygger	på	kritisk	paradigme.	Som	

nevnt	så	har	man	ved	kritisk	paradigme	blant	annet	fokus	på	motsetninger	i	samfunnet	

som	makt	og	sosiale	forhold.	Makt	og	sosiale	forhold	er	noe	som	kjennetegner	PD,	og	

det	blir	derfor	naturlig	å	ha	kritisk	paradigme	som	filosofisk	tankemønster.	Det	er	et	

ønske	i	denne	oppgaven	å	finne	alternativer	til	en	sosial	endring	(Myers,	1997),	og	jeg	

stiller	meg	kritisk	til	kommunikasjonen	som	foregår	mellom	brukeren	og	NAV.		

	

5.3 Metode 

I	kapittel	4.3	forklarte	jeg	tell-make-enact	som	et	rammeverk,	og	at	vi	tar	utgangspunkt	

i	disse	prinsippene	ved	valg	av	metoder	i	et	PD	prosjekt.	Det	finnes	utallige	teknikker	

og	verktøy	man	kan	bruke	for	å	ta	hensyn	til	tell-make-enact	(Brandt	et	al.,	2013).	I	PD	

er	det	viktig	å	få	en	dyp	forståelse	av	designprosessen,	og	det	vil	være	viktig	å	nøye	

tenke	gjennom	hvilke	teknikker	og	verktøy	som	blir	brukt.	De	metodiske	valgene	vil	nå	

bli	presentert,	hvor	jeg	hele	tiden	har	tenkt	på	hvordan	jeg	kan	få	deltagerne	til	å	føle	

seg	trygge	på	meg,	slik	at	de	enklere	kan	engasjere	seg	og	dele	sine	erfaringer	med	meg.	

Hvordan	mitt	tankesett	har	vært	gjennom	hele	prosessen	har	vært	en	avgjørende	

faktor	på	de	valgene	som	har	blitt	tatt,	og	tell-make-enact	blir	vanskelig	å	bli	tatt	

hensyn	til	uten	et	såkalt	«PD	mindset»	(Brandt	et	al.,	2013).	I	kapittel	4.3	beskrives	
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hvordan	tell-make-enact	henger	sammen,	og	flere	av	aktivitetene	i	denne	oppgaven	har	

blitt	brukt	om	hverandre.	

	

Figur	4	-	illustrasjon	av	iterasjonene	med	metoder	

Figur	4	illustrerer	iterasjonene	med	hvilken	metode	som	har	blitt	brukt	i	iterasjonen,	

samt	antall	personer	involvert	i	iterasjonen.	Iterasjonen	har	blitt	påvirket	av	den	

forrige	iterasjon,	og	har	bidratt	til	at	forskningen	har	utviklet	seg	i	den	retningen	den	

har	gjort.		

	

5.3.1 Intervju 

Intervju	som	metode	er	en	av	de	mest	brukte	kvalitative	metodene	for	å	innhente	data	

og	for	å	forstå	konteksten	til	brukerne	(Crang	&	Cook,	2007).	Et	intervju	blir	gjerne	

gjennomført	som	en	samtale	med	en	hensikt,	og	vil	være	en	tell-aktivitet	ettersom	at	

den	er	fortellende	(Brandt	et	al.,	2013).	Et	intervju	kan	være	strukturert,	semi-

strukturert	eller	ustrukturert,	hvor	navnene	sier	noe	om	hvilken	kontroll	som	ligger	i	

intervjutypene.	Ved	et	strukturert	intervju	stiller	intervjueren	spørsmål	på	relativt	lik	

linje	som	ved	spørreundersøkelse.	Spørsmålene	er	korte	og	konsise,	og	er	vanligvis	

lukkede	spørsmål,	hvor	man	ofte	svarer	ja	eller	nei	(Rogers	et	al.,	2013).	Semi-

strukturerte	intervjuer	er	en	kombinasjon	av	strukturerte-	og	ustrukturerte	intervjuer,	

og	har	gjerne	både	åpne	og	lukkede	spørsmål.	Med	semi-strukturerte	intervjuer	har	

man	gjerne	en	intervjuguide	klar,	men	det	er	åpent	for	å	spørre	mer	om	det	som	blir	
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fortalt	fra	informanten	(Rogers	et	al.,	2013).	Til	slutt	har	vi	ustrukturerte	intervjuer	

som	har	åpne	spørsmål,	og	intervjueren	har	gjerne	bare	noen	få	spørsmål	og	temaer	

forberedt	slik	at	informanten	har	muligheten	til	å	styre	hvilken	retning	intervjuet	skal	

gå	(Rogers	et	al.,	2013).	En	stor	fordel	med	ustrukturerte	intervjuer	er	at	de	ofte	gir	rik	

data	som	igjen	gir	en	dypere	forståelse.		

I	denne	oppgaven	har	det	blitt	benytte	semi-strukturerte	intervjuer,	hvor	jeg	har	

forberedt	intervjuene	ved	å	lage	en	intervjuguide,	eller	det	Crang	og	Cook	(2007)	kaller	

for	sjekkliste.	Intervjuguiden	inneholdt	forberedte	spørsmål	for	å	sørge	for	at	intervjuet	

inneholdt	alle	de	temaene	jeg	ønsket	å	vite	mer	om.	Samtidig	så	var	det	åpent	for	at	

intervjuene	gikk	i	den	retningen	som	informanten/deltageren	ønsket,	hvor	det	også	ble	

stilt	oppfølgingsspørsmål.	Tell-make-enact	har	fokus	på	fremtidig	bruk,	og	jeg	ønsket	å	

ha	spørsmål	inspirert	fra	«future	workshop»	med	tanke	på	de	tre	fasene;	kritisk-,	

fantasi-	og	realiseringsfasen.	Med	dette	mener	jeg	at	jeg	ønske	å	høre	om	deltagernes	

drømmesituasjon,	om	hvordan	de	kunne	ønske	at	kontakten	med	NAV	egentlig	hadde	

fungert.		

Det	ble	gjennomført	to	iterasjoner	med	intervjuer,	i	første	iterasjon	ble	det	gjennomført	

ekspertintervjuer.	Med	ekspertintervjuene	ønsket	jeg	å	lære	mer	om	domenet	psykisk	

helse	og	tiltakene	som	finnes	for	å	komme	tilbake	i	jobb	ved	psykiske	lidelser.	I	andre	

iterasjon	ble	det	gjennomført	brukerintervjuer.	Jeg	ønsket	å	avholde	intervjuer	med	

brukerne	både	for	å	få	en	dypere	forståelse	av	brukerne,	samt	for	å	få	den	til	å	stole	på	

meg	slik	at	de	kunne	føle	seg	trygge	ved	en	eventuell	designworkshop.	Den	andre	

iterasjonen	har	bidratt	til	at	workshopene,	som	har	blitt	gjennomført,	har	blitt	som	de	

har	blitt.	Intervjuene	har	vært	med	på	å	forme	det	som	kommer	i	del	3	–	Design.	

Ettersom	at	målgruppen	min	er	sårbare	personer	kan	det	variere	veldig	i	hvor	

komfortable	de	vil	være	i	en	setting	med	flere	ukjente	personer,	og	jeg	ønsket	å	vise	

hensyn	til	personene	ved	å	snakke	med	dem	alene.		

Crang	og	Cook	(2007)	diskuterer	fordelene	med	å	ta	lydopptak	under	intervju.	De	

forteller	at	det	å	konstant	skrive	notater	under	et	intervju	kan	være	distraherende	både	

for	deg	og	personen	som	blir	intervjuet.	Jeg	valgte	derfor	å	ta	lydopptak	av	alle	mine	

intervjuer.	På	denne	måten	fikk	jeg	muligheten	til	å	ha	kontroll	på	detaljer,	og	jeg	var	

mentalt	til	stedet	under	intervjuet.	Ved	at	jeg	kun	fokuserte	på	hva	vi	snakket	sammen	

om	fikk	jeg	muligheten	til	å	stille	gode	og	relevante	oppfølgingsspørsmål,	og	jeg	følte	at	

vi	sammen	var	en	del	av	samtalen.	Det	gjorde	også	at	intervjuet	ble	mer	oppfattet	som	
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en	samtale	enn	som	et	rent	intervju.	Rett	etter	alle	intervjuene	skrev	jeg	omfattende	

notater,	og	transkriberte	intervjuene	innen	kort	tid	etterpå	slik	at	transkriberingen	

gikk	raskere	og	intervjuet	fortsatt	var	ferskt	i	minne.	Jeg	passet	også	på	å	få	

transkribert	ferdig,	samt	å	skrive	oppsummering	fra	intervjuet	før	jeg	kom	i	gang	med	

neste	intervju,	på	denne	måten	ble	det	enklere	for	meg	å	skille	hvem	som	sa	hva.		

	

5.3.2 Design Workshop 

Det	er	mange	måter	å	gjennomføre	en	design-workshop	på,	og	gjennomføring	av	

design-workshop	er	essensielt	i	PD.	Det	er	i	slike	workshoper	deltagerne	får	

muligheten	til	å	uttrykke	tanker	og	idéer	visuelt	med	tanke	på	make	fra	kapittel	4.3.	Vi	

har	allerede	snakket	om	co-realisation	(involvering)	i	kapittel	4.2,	og	ifølge	Bratteteig	

et	al.	(2013)	vil	det	å	inkludere	visuelle	verktøy	for	å	involvere	deltagerne	i	designet	og	

språket	være	med	på	å	oppnå	«co-realisation».	En	prototype	kan	demonstrere	et	aspekt	

av	fremtidige	løsninger	eller	artefakter	(Houde	&	Hill,	1997).	Prototyper	kan	gjerne	bli	

brukt	som	«things-to-think	with»	(Brandt,	2007),	og	det	kan	åpne	for	diskusjon	blant	

deltagerne	i	en	workshop.		

Visualiseringsteknikker	kan	bidra	til	at	deltagerne	snakker	samme	språk,	og	

visualiseringen	kan	bli	brukt	som	en	måte	å	kommunisere	tanker	mellom	personer	

med	forskjellig	bakgrunn.	Visualiseringsteknikker	kan	styrke	gjensidig	læring	og	

maktfordring	som	inngår	i	grunnverdiene	i	PD.	Det	kan	også	åpne	opp	for	at	andre	

utfordringer	blir	oppdaget	(Brandt,	2007).	Det	finnes	forskjellige	teknikker	som	kan	bli	

benyttet	for	å	kommunisere	visuelt,	deriblant	inspirasjonskort	og	skissering	som	jeg	

brukte	i	tredje	iterasjon,	designworkshopen.	I	første	workshop	(se	kapittel	11)	blir	

inspirasjonskort	brukt	som	en	trigger	til	å	starte	en	kreativ	diskusjon.	På	

inspirasjonskortene	stod	det	skrevet	ord	eller	korte	fraser	som	kunne	være	relevant	for	

situasjonen	brukeren	er	i	(se	vedlegg	xx).	Det	var	også	blanke	kort	som	kunne	fylles	ut	

hvis	brukeren	følte	at	noen	ord	eller	fraser	manglet.	Inspirasjonskortene	var	det	som	

ledet	oss	over	i	skisseringen.	Det	ble	skissert	på	ark,	og	på	noen	av	disse	arkene	var	det	

bilde	av	tomme	nettlesere,	og	noen	hadde	bilde	av	rammen	til	en	mobiltelefon.	Noe	av	

tanken	bak	workshopen	var	å	se	hvilken	internettløsning	brukeren	kunne	tenke	seg,	og	

derfor	ble	arkene	med	bildene	en	god	illustrasjon	på	dette.		
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5.4 Analyse av innsamlet data 

Denne	oppgaven	inneholder	to	iterasjoner	med	intervjuer,	og	to	iterasjoner	med	

workshops.	Iterasjonene	med	intervjuer	har	jeg	valgt	å	analysere	etter	hver	iterasjon	

ved	hjelp	av	tematisk	analyse,	mens	iterasjonene	med	workshop	har	blitt	analysert	

med	en	kombinasjon	av	tematisk	analyse	og	skissering/prototyping.	

		

5.4.1 Tematisk analyse 

Braun	og	Clarke	(2006)	beskriver	tematisk	analyse	som	en	metode	for	å	identifisere,	

analysere	og	rapportere	mønster	i	den	innsamlede	dataen,	og	hensikten	er	å	organisere	

dataen	slik	at	man	får	en	rikere	forståelse	av	detaljene	i	dataen.	Tematisk	analyse	

skiller	seg	fra	andre	analysemetoder	som	ønsker	å	se	etter	mønstre	i	datasettet	(Braun	

&	Clarke,	2006).	Grounded	Theory	er	en	annen	analysemetode	som	søker	mønstre	i	

datasettet,	hvor	metoden	ønsker	å	danne	en	teori	basert	på	fenomenene	i	datasettet.	

Dette	er	ikke	tilfellet	i	tematisk	analyse,	der	er	det	opp	til	forskeren	selv	å	velge	om	det	

skal	bli	utformet	en	teori	basert	på	datasettet	(Braun	&	Clarke,	2006).			

I	mitt	tilfelle	ønsker	jeg	ikke	å	utforme	en	teori	basert	på	dataene,	men	jeg	ønsker	å	

bruke	tematisk	analyse	for	å	få	en	dypere	og	rikere	forståelse	av	dataene.	Braun	og	

Clarke	(2006)	argumenter	for	at	tematisk	analyse	kan	ta	to	forskjellige	utgangspunkt	

som	er	deduktiv	og	induktiv.	Deduktivt	utgangspunkt	innebærer	at	forskeren	har	en	

teoretisk	interesse,	og	forsøker	å	plassere	dataene	inn	i	et	forhåndsdefinert	

rammeverk.	Med	induktivt	utgangspunkt	blir	ikke	forhåndsdefinerte	rammeverk	

benyttet,	men	mønstrene	og	temaene	blir	hentet	fra	den	innsamlede	dataen	(Braun	&	

Clarke,	2006).		

Analysene	i	denne	oppgaven	tar	både	et	deduktivt	og	induktivt	utgangspunkt.	Analysen	

henter	i	hovedsak	temaene	fra	Verne	(2015),	men	under	analysen	ble	det	oppdaget	at	

disse	temaene	ikke	strakk	fullstendig	til,	og	mønstre	ble	derfor	også	hentet	fra	den	

innsamlede	dataen.	Crang	og	Cook	(2007)	argumenterer	for	at	analyse	av	kvalitativ	

data	er	en	iterativ	prosess,	som	betyr	at	dataene	blir	gjennomgått	i	flere	runder.	Jeg	har	

valgt	å	analysere	hver	iterasjon	hver	for	seg,	og	inne	i	hver	iterasjon	har	jeg	

gjennomført	flere	runder	med	analyse.	Jeg	har	også	tatt	med	meg	mye	av	det	jeg	har	

lært	av	hver	analyse	inn	i	de	neste	iterasjonene.	Det	kan	ha	bidratt	til	at	fokusområdene	

i	analysene	også	påvirkes	av	den	forrige	iterasjonen.	Det	vil	være	viktig	for	meg	å	ikke	
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låse	meg	fast	til	tidligere	satte	kategorier	eller	temaer	slik	at	dataen	blir	presentert	fra	

kun	et	perspektiv	(Walsham,	2006).		

Braun	og	Clarke	(2006)	bruker	seks	faser	ved	tematisk	analyse	som	vises	i	tabell	3.	

Disse	fasene	har	vært	utgangspunktet	mitt	under	min	tematiske	analyse	av	intervjuene.		

Tabell	3	-	Fasene	i	tematisk	analyse	foreslått	av	Braun	og	Clarke	(2006,	s.	87)	

Fase Forklaring 

1. 

Bli kjent med dataene, transkribering og lese gjennom dataene gjentatte 

ganger. 

2. 

Produksjonen av innledende koder. Disse kodene identifiserer 

egenskapene til dataene som forskeren finner interessante.  

3. Søke etter temaer, hvor kodene blir samlet til potensielle temaer. 

4. 

Gjennomgang av temaene for å se om temaene fungerer i forhold til 

kodene og datasettet. 

5. Definere og navngi temaene gjentatte ganger. 

6. Presentere analysen. 

	

5.4.2 Skissering og prototyper som analyse 

For	PD	er	det	vanskelig	å	se	et	klart	skille	mellom	design	og	analyse,	og	vi	kan	si	at	

design	og	analyse	på	flere	måter	er	sammenvevd	(Bratteteig	et	al.,	2013).	I	følge	

Bratteteig	et	al.	(2013)	brukes	prototyper	både	som	en	teknikk	for	analyse	og	for	

design.	Som	teknikk	for	analyse	kan	prototyper	gi	en	bedre	forståelse	av	konteksten	og	

for	de	tekniske	mulighetene.	Prototyping	som	en	teknikk	for	design	kan	hjelpe	med	å	

utforske	idéer	til	en	ny	teknisk	løsning	(Bratteteig	et	al.,	2013).	I	PD	ønsker	forskeren	å	

involvere	brukerne	i	designprosessen,	og	det	er	også	ønskelig	å	involvere	brukerne	i	

analysen.	Analysen	i	PD	handler	ikke	bare	om	å	få	en	forståelse	av	konteksten,	men	det	

blir	også	brukt	som	en	aktivitet	til	å	utforske	muligheten	for	endringer	(Bratteteig	et	al.,	

2013).		

Ettersom	at	design	og	analyse	kan	gå	hånd-i-hånd,	vil	det	være	naturlig	å	bruke	

prototypene/skissene	som	en	del	av	analysen	til	workshopene.	Skissene	vil	bidra	til	å	

fortelle	hvilke	områder	som	er	viktig	å	ha	fokus	på	ifølge	deltageren,	og	de	kan	bli	brukt	

som	en	visuell	fremstilling	av	analysen.			
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5.5 Etikk 

Ved	gjennomføring	av	forskning	må	man	følge	moralske	og	etiske	regler,	og	følge	

deltagernes	ønsker.	Deltagelse	er	kjernen	i	PD,	og	det	vil	være	etiske	hensyn	man	må	

følge	ved	involvering	og	engasjering	av	deltagere	(Robertson	&	Wagner,	2013).		

5.5.1 Fire etiske spørsmål 

Robertson	og	Wagner	(2013)	presenterer	fire	etiske	spørsmål	vi	må	stille	oss	ved	et	PD	

prosjekt:		

Hvem involverer vi i et PD-prosjekt? 

Det	er	viktig	å	tenke	gjennom	hvem	de	riktige	deltagerne	er	til	å	kunne	delta	i	et	PD-

prosjekt.	Det	er	også	viktig	at	disse	deltagerne	har	tid	til	å	delta,	samt	at	de	ønsker	å	

delta.	Deltagelse	skal	alltid	være	frivillig	(Robertson	&	Wagner,	2013).	

Hvordan involverer vi deltagerne? 

Deltagerne	er	eksperter	på	sitt	domene,	og	det	er	viktig	at	de	får	den	oppfatning.	Det	vil	

også	være	viktig	at	deltagerne	føler	at	de	blir	tatt	hensyn	til,	uansett	hvilken	situasjon	

de	er	i.	Trygghet	vil	være	et	nøkkelord,	og	alle	deltagerne	skal	føle	seg	trygge	slik	at	de	

lett	kan	involvere	seg.		

Hvordan representeres deltagerne og deres arbeid? 

Det	er	viktig	at	deltageren	gjenkjenner	sitt	arbeid	i	en	eventuell	løsning,	og	det	må	

komme	tydelig	frem	at	deltagerne	har	bidratt.		

Hva kan vi tilby deltagerne? 

Et	PD-prosjekt	avsluttes	gjerne	før	løsningen	er	fullt	fungerende,	og	dette	betyr	at	en	

fullt	fungerende	løsning	ikke	vil	være	tilgjengelig	for	deltagerne	ved	prosjektets	slutt.	Vi	

må	derfor	finne	noe	annet	å	tilby	deltagerne.	Robertson	og	Wagner	(2013)	argumenter	

for	at	et	PD-prosjekt	kan	tilby	deltagelse	i	en	kreativ,	morsom	og	reflekterende	

aktivitet.		

Disse	spørsmålene	har	jeg	tatt	hensyn	til	i	dette	PD-prosjektet.	Hvordan	jeg	har	løst	det	

går	jeg	mer	i	dybden	i	underveis	i	oppgaven,	men	jeg	ønsker	å	kort	oppsummere	

hvordan	jeg	har	løst	dette.		

Det	vil	i	denne	oppgaven	være	en	sårbar	målgruppe	som	blir	involvert	som	deltagere,	

og	i	iterasjonene	har	jeg	hatt	fokus	på	at	deltagerne	skal	føle	seg	trygge	på	meg	slik	at	

de	enklere	kommer	med	sine	meninger.	Tryggheten	har	på	mange	måter	vært	med	på	å	
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øke	involveringen,	samt	gi	ærlige	meninger	og	svar	under	både	intervjuer	og	workshop.	

Deltagerne	på	workshopene	har	fått	se	utviklingen	av	skissene	som	kan	bidra	til	å	vise	

frem	at	deres	arbeid	har	blitt	tatt	i	bruk.	Det	har	også	blitt	kommentert	at	det	har	vært	

både	hyggelig	og	morsomt	å	delta	på	workshop.	

	

5.5.2 Design med sårbare personer 

Det	å	inkludere	sårbare	personer	i	en	designprosess	krever	en	forståelse	av	hva	

personene	går	gjennom.	Både	ved	psykiske	og	fysiske	plager	kan	det	å	delta	i	en	PD-

prosess	føre	til	forverring	av	sykdommen,	og	de	etiske	valgene	som	blir	tatt	under	

gjennomføringen	av	intervjuer	og	workshoper	vil	være	viktige.	Hva	som	skjer	i	hver	

interaksjon	mellom	individer,	eller	«etikk	i	praksis»	kalles	for	mikro-etikk	(Guillemin	&	

Gillam,	2004;	Spiel,	Brulé,	Frauenberger,	Bailly,	&	Fitzpatrick,	2018).	Mikro-etikk	

handler	om	de	etiske	hensynene	og	valgene	man	må	ta	under	gjennomføringen	av	

intervjuer	eller	workshoper.	Ved	sårbarhet	kan	man	anta	at	det	er	mer	hensyn	som	må	

bli	tatt,	og	hva	som	blir	sagt	og	gjort	kan	få	en	konsekvens	for	deltageren.		

I	kapittel	3.3	snakket	jeg	om	symptomene	til	en	ME-syk	person,	og	en	av	symptomene	

er	alvorlig	fysisk-	og	kognitiv	utmattelse.	Dagsformen	til	personen	kan	avgjøre	hvor	

mye	han	eller	hun	orker	å	gjøre	denne	dagen.	Det	å	snakke	med	meg	kan	oppleves	som	

en	stor	påkjenning,	og	personen	kan	føle	seg	dårligere	etter	vårt	møte	(Børsting	&	

Culén,	2018).	Det	kan	også	skje	at	i	gjennomføringen	av	intervju	eller	workshop,	kan	

personen	bli	så	utmattet	at	han	eller	hun	må	gi	seg,	og	det	vil	ikke	være	mulig	å	

gjennomføre	alt	som	planlagt.	Med	mikro-etikk	er	dette	hensyn	jeg	må	ta	ovenfor	den	

sårbare	personen,	og	det	blir	opp	til	meg	hvordan	jeg	håndterer	dette.	Det	vil	hjelpe	for	

meg	å	sitte	med	informasjon	om	sykdommen,	men	det	er	kun	personen	selv	som	vet	

hvordan	han	eller	hun	føler	seg,	og	avgjørelser	må	bli	tatt	på	stedet.	Spiel	et	al.	(2018)	

opplevde	flere	ganger	under	sine	studier	at	de	ble	nødt	til	å	ta	etiske	valg,	og	at	det	

kunne	føre	til	at	de	ble	satt	i	ukomfortable	situasjoner.	Dette	kan	føre	til	at	forskningen	

ikke	tar	den	formen	en	hadde	planlagt.	For	meg	har	det	vært	viktig	at	deltagerne	føler	

seg	trygge	på	meg,	og	for	å	få	dem	til	å	føle	seg	trygge	må	jeg	vise	hensyn	til	de	som	

personer	og	situasjonen	de	er	i.	Hvordan	jeg	har	håndtert	gjennomføringene	kan	ha	

vært	avgjørende	på	tryggheten	de	har	fått	til	meg.		
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5.5.3 Samtykke 

For	å	kunne	ta	i	bruk	informasjonen	deltagerne	kommer	med	er	man	nødt	til	å	ha	et	

samtykke	med	deltagerne.	I	samtykkeskjema	skal	det	blir	presentert	hva	forskningen	

går	ut	på	og	hvilke	temaer	som	blir	fokusert	på	i	møtet.	Det	er	også	viktig	å	presisere	at	

deltageren	vil	være	anonym,	at	han	eller	hun	kan	trekke	tilbake	hva	som	ble	sagt,	samt	

at	det	er	lov	til	å	trekke	seg	når	som	helst	(Rogers	et	al.,	2013).	Alle	deltagerne	og	jeg	

signerte	samtykkeskjema,	og	hver	av	deltagerne	fikk	med	seg	et	eksemplar	(se	vedlegg	

A).	For	å	beholde	anonymiteten	til	deltagerne	har	alle	deltagerne	fått	pseudonymer.	
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Del 2 - Brukerne 

6 Nulte iterasjon: Min opplevelse 

I	dette	kapitelet	ønsker	jeg	å	presentere	min	erfaring	og	opplevelse	ved	bruk	av	NAV	

sine	nettsider	da	jeg	hadde	brukket	ankelen	vinteren	2018.	I	samme	periode	som	jeg	lå	

med	brukket	bein,	jobbet	jeg	også	med	denne	oppgaven.	Jeg	ønsker	derfor	å	presentere	

resultatene	fra,	det	som	viste	seg	å	bli	mitt	personlige	feltarbeid	på	meg	selv.		

	

6.1 Sykemeldt, hva nå? 

I	kapittel	1	fortalte	jeg	at	håndtering	av	sykemelding	stresset	meg,	og	det	ble	en	ekstra	

påkjenning	for	meg.	Da	jeg	dro	fra	legevakten	fikk	jeg	med	meg	sykemelding	på	papir,	

og	jeg	visste	at	jeg	måtte	levere	inn	dette	til	arbeidsgiver.	I	perioden	jeg	lå	med	brukket	

bein	fikk	jeg	totalt	tre	sykemeldinger,	hvor	sykefraværet	ble	på	totalt	åtte	uker.	Da	jeg	

skulle	levere	inn	de	to	første	sykemeldingene	var	jeg	usikker	på	hva	jeg	skulle	fylle	ut,	

og	hvor	mange	timer	jeg	skulle	fylle	inn	på	at	jeg	skulle	jobbet	i	perioden	som	

sykemeldt.	Jeg	var	usikker	ettersom	at	jeg	kun	var	deltidsansatt,	men	heldigvis	fikk	jeg	

hjelp	av	arbeidsgiver.	Etter	at	de	to	første	sykemeldingene	var	fylt	ut	var	både	

arbeidsgiveren	min	og	jeg	usikre	på	hvor	mye	NAV	skulle	være	involvert	i	denne	

prosessen,	så	vi	bestemte	oss	for	å	undersøke	dette	litt	nærmere.	Det	skal	også	legges	

til	at	for	å	klare	å	levere	sykemeldingen	ble	jeg	nødt	til	å	benytte	meg	av	taxi.	Grunnet	

mye	smerter	gikk	jeg	på	sterke	smertestillende	som	gjorde	meg	søvnig,	ute	var	veiene	

dekket	av	snø,	så	å	gå	på	krykker	til	busstoppet	100	meter	bort	i	gaten	ble	for	slitsomt	

og	skummelt.	Jeg	måtte	derfor	ty	til	taxi,	og	etter	turen	min	opp	til	arbeidsplassen	var	

jeg	helt	utslitt.		

Jeg	hadde	to	ting	jeg	ønsket	å	finne	ut	av	på	NAV	sine	nettsider,	først	ønsket	jeg	å	vite	

hvor	mye	NAV	skulle	bli	inkludert	i	denne	prosessen,	og	det	andre	var	å	finne	ut	om	det	

var	mulig	for	meg	å	få	dekket	taxikostnader	til	og	fra	universitet	slik	at	jeg	fikk	fulgt	

med	i	forelesninger.		
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6.2 Kommunikasjon med NAV 

Det	å	finne	frem	til	informasjonen	jeg	trengte	var	vanskeligere	enn	jeg	hadde	forestilt	

meg.	Det	var	mye	informasjon	om	det	å	være	sykmeldt	og	stegene	videre,	men	jeg	syns	

det	var	uklart	om	disse	stegene	faktisk	gjaldt	min	situasjon.	Ingen	av	forklaringene	

passet	til	min	situasjon,	så	jeg	forsøkte	å	lete	mer	på	nettsidene	for	å	se	om	jeg	kunne	

finne	mer	informasjon.	Jeg	forsøkte	å	logge	meg	på	mine	sider,	for	å	se	om	jeg	fant	mer	

informasjon	der,	og	jeg	leste	mye	om	dette	med	digital	sykemelding.	Det	jeg	også	fant	ut	

var	at	min	bedrift	ikke	benyttet	seg	av	digital	sykemelding,	så	derfor	fant	jeg	heller	ikke	

sykemeldingen	min	registret	inn	på	min	side	hos	NAV.	Jeg	vurderte	om	jeg	skulle	

forsøke	å	kontakte	NAV	for	å	finne	ut	av	det,	men	jeg	slet	med	å	finne	et	sted	på	

nettsidene	som	jeg	kunne	kontakte	dem.	Det	satt	langt	inne,	men	jeg	tok	opp	telefonen	

og	forsøkte	å	ringe.	Etter	å	ha	ventet	i	noen	minutter	fikk	jeg	beskjed	om	lang	ventetid,	

og	da	gav	jeg	rett	og	slett	opp.	Jeg	var	frustrert	og	følte	meg	mentalt	sliten	av	å	forsøke	å	

finne	frem	til	den	informasjonen	jeg	søkte.	Det	var	frustrerende	å	ikke	finne	den	

informasjonen	som	passet	for	meg	og	min	situasjon,	og	jeg	endte	opp	med	å	sende	

melding	til	arbeidsgiveren	min	om	at	jeg	ikke	klarte	å	finne	ut	av	det	på	egenhånd.	Som	

svar	fikk	jeg	beskjed	om	at	jeg	ikke	skulle	tenke	noe	mer	på	det,	og	hun	hadde	funnet	ut	

at	vi	ikke	trengte	å	involvere	NAV	så	mye	ettersom	at	jeg	gikk	med	en	skade	som	hadde	

en	«sluttdato».		

Jeg	hadde	også	et	ønske	om	å	finne	ut	om	NAV	kunne	dekke	taxiutgiftene	jeg	hadde	for	

å	komme	meg	på	forelesninger	på	universitetet.	Ettersom	at	jeg	nå	hadde	erfart	at	det	

var	vanskelig	å	finne	informasjon,	valgte	jeg	å	søke	på	nettet	for	å	finne	svar.	

Søkeresultatet	viste	meg	videre	til	NAV,	men	der	fant	jeg	ikke	noe	informasjon	om	hva	

som	gjaldt	for	en	sykemeldt	student.	Videre	i	søkeresultatet	kom	jeg	inn	på	Lånekassen	

sine	nettsider,	men	heller	ikke	der	fant	jeg	informasjonen	jeg	var	ute	etter.	Til	slutt	fant	

jeg	en	blogg,	hvor	en	ung	mann	hadde	skrevet	om	tiden	han	hadde	praksisperiode	og	

brukket	ben,	og	jeg	kjente	meg	godt	igjen	i	det	han	skrev	når	han	forklarte	

problematikken	rundt	reisen	frem	og	tilbake	til	praksisplassen.	Det	var	også	da	jeg	

forstod	at	ingen	reiseutgifter	blir	dekt	ved	brukket	ben	når	du	er	student.		

	

6.3 Sårbarhet 

Det	er	nå	blitt	forklart	min	frustrasjon	rundt	å	finne	informasjon	på	NAV	sine	nettsider,	

og	det	å	finne	informasjon	om	hva	man	har	rettigheter	på	og	ikke	når	man	er	sykemeldt	
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eller	i	en	sårbar	situasjon.	Jeg	har	tidligere	snakket	om	sårbarhet	og	hvem	som	går	

innunder	denne	gruppen	(se	kapittel	3.1)	og	når	jeg	lå	med	brukket	ankel	var	jeg	

sårbar.	Min	sårbarhet	kan	ha	påvirket	hvordan	jeg	håndterte	NAV	sine	nettsider,	og	

min	frustrasjon	kan	kanskje	ha	kommet	tidligere	enn	hos	en	«ikke-sårbar»	person.	Jeg	

ble	også	kanskje	raskere	utslitt	ettersom	at	jeg	var	sårbar	og	slet	med	mye	smerter.	Det	

kan	tenkes	at	jeg	absolutt	ikke	er	alene	med	denne	frustrasjonen,	og	min	erfaring	kan	

være	med	på	å	forstå	brukerne	bedre.		

	

6.4 Maktrelasjon 

Jeg	har	selv	opplevd	hvordan	det	er	å	være	i	en	kjip	situasjon,	så	i	samhandlingen	med	

brukerne	vil	jeg	kunne	forstå	hva	de	går	igjennom	på	et	nærmere	nivå.	Dette	kan	også	

være	med	på	å	påvirke	hvor	trygge	brukerne	blir	på	meg	og	hvilken	form	samtalene	tar.	

Jeg	kommer	til	å	ønske	å	dele	litt	av	min	erfaring	med	dem	slik	at	vi	kan	likestilles	mer.	

PD	handler	som	sagt	mye	om	maktrelasjoner,	og	ved	å	dele	min	erfaring	med	brukerne,	

kan	dette	åpne	opp	for	at	brukerne	føler	at	vi	stilles	likt,	at	det	ikke	er	deg	og	meg,	men	

oss.	Det	er	oss	sammen,	med	vår	felles	erfaring,	som	skal	være	med	på	å	gjøre	en	sosial	

endring.		

	

	 	



	 42	

	

	 	



	 43	

	

7 Første Iterasjon: Ekspertintervju 

Dette	kapittelet	tar	for	seg	første	iterasjon	som	er	intervju	med	eksperter,	og	jeg	vil	her	

presentere	resultatet	fra	intervjuene,	samt	analysen	av	dem.	Jeg	har	valgt	å	intervjue	

eksperter	innenfor	NAV,	Senter	for	jobbmestring	(forkortet	SFJ),	Raskere	tilbake	

(forkortet	RT)	og	psykologi.	Begge	informantene	er	utdannet	psykologer	og	har	jobbet	

med	SFJ.	De	har	hjulpet	meg	med	å	få	en	bedre	forståelse	av	hvordan	psyken	til	brukere	

av	NAV	påvirkes	av	kontakten	de	har	med	NAV.	De	har	også	gitt	meg	en	bedre	

forståelse	av	SFJ	og	RT,	og	hvordan	de	jobber	som	psykologer	med	arbeidsrettet	

kognitiv	terapi.	Jeg	har	valgt	å	benytte	meg	av	semi-strukturerte	intervjuer,	og	hadde	

med	meg	en	intervjuguide	til	intervjuene	for	å	sørge	for	at	jeg	husket	å	spørre	om	alt	

jeg	lurte	på.		

	

7.1 Rekruttering og gjennomføring 

Det	var	vanskelig	å	vite	hvem	man	skulle	intervjue	for	å	få	de	svarene	man	leter	etter.	

Personen	jeg	kontaktet	til	første	intervju	fant	jeg	ved	å	lete	en	del	rundt	på	nettet.	Jeg	

hadde	allerede	kommet	inn	på	SFJ,	og	ved	å	søke	meg	videre	rundt	på	nettet	fant	jeg	en	

person	som	har	forsket	på	effekten	av	SFJ	og	individuell	jobbstøtte	(forkortet	IPS).	

Etter	å	ha	lest	om	forskningen	hennes	var	det	klart	for	meg	at	dette	var	en	person	jeg	

ønsket	å	snakke	med	for	å	få	en	dypere	innsikt	i	bakgrunnen	for	arbeidet	hennes.	Det	at	

hun	jobber	som	psykolog	ga	meg	også	muligheten	til	å	få	noen	tanker	om	hvordan	jeg	

burde	håndtere	rekrutteringen	av	sårbare	målgrupper.	Jeg	har	valgt	å	kalle	denne	

informanten	for	Trine	for	å	anonymisere	henne.	Trine	var	med	på	et	forskningsprosjekt	

med	fokus	på	evaluering	av	psykologiske	tverrfaglige	tiltak	for	å	hjelpe	folk	med	

ryggsmerter	tilbake	i	jobb.	Det	var	dette	som	åpnet	øynene	hennes	for	problematikken	

rundt	sykefravær	og	arbeidsrehabilitering.	Trine	gikk	derfor	over	på	forskningen	for	å	

undersøke	effekten	av	SFJ	og	IPS	med	arbeidsrettet	kognitiv	terapi	i	fokus.		

Trine	gav	meg	tips	til	hvem	flere	jeg	burde	snakke	med	som	hun	visste	hadde	

kjennskap	til	SFJ.	Den	andre	personen	jeg	snakket	med	i	denne	iterasjonen	har	jeg	valgt	

å	kalle	Astrid.	Astrid	jobber	også	som	psykolog,	og	har	nå	tilknytning	til	tiltaket	RT.	RT	

har	tilknytning	til	Diakonhjemmet,	og	både	SFJ	og	RT	benytter	seg	av	arbeidsrettet	
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kognitiv	terapi	som	blir	presentert	i	kapittel	3.5.	Astrid	har	vært	med	på	utviklingen	fra	

arbeidsmarkedsetaten	til	det	som	nå	i	dag	er	NAV,	og	med	det	har	hun	fått	oppleve	flere	

forskjellige	datasystemer.		

Begge	informantene	kom	jeg	i	kontakt	med	via	e-post,	og	for	at	intervjuet	ikke	skulle	

stjele	mye	av	deres	tid	dro	jeg	til	arbeidsplassen	deres.	Begge	intervjuene	ble	derfor	

avholdt	inne	på	kontorene	til	hver	av	informantene,	og	hadde	en	varighet	på	45-60	

minutter.		

	

7.2 Gjennomføring av analysen 

I	kapittel	5.4.1	presenterte	jeg	hva	tematisk	analyse	er,	samt	fasene	i	tematisk	analyse	

foreslått	av	Braun	og	Clarke	(2006).	Disse	fasene	har	vært	mitt	utgangspunkt	i	

analysen.	Det	ble	tatt	lydopptak	av	begge	ekspertintervjuene,	og	jeg	transkriberte	

intervjuene	like	etter	gjennomføringen	av	intervjuene.	Det	ble	også	tatt	grundige	

notater	rett	etter	intervjuene	for	å	huske	detaljene	bedre	(Crang	&	Cook,	2007;	Lazar,	

Feng,	&	Hochheiser,	2010).	Dataene	har	blitt	gjennomgått,	behandlet	og	analysert	i	

flere	iterasjoner	etter	transkriberingen.	Ved	hjelp	av	de	første	idéene	jeg	hadde	til	

temaer	har	dataene	blitt	kodet,	og	nye	temaer	har	blitt	valgt.	De	valgte	temaene	for	

analysen	av	ekspertintervjuene	er:	raskere	tilbake	vs	senter	for	jobbmestring,	unngå	

NAV,	psykologi	og	digitalisering.	

	

7.3 Resultater 

Raskere Tilbake og Senter for jobbmestring 

Det	er	sentrale	forskjeller	mellom	RT	og	SFJ	som	handler	om	hvilket	system	du	jobber	i.	

Hos	NAV	blir	tjenestene	styrt	av	lover	og	reguleringer,	mens	tjenestene,	formålet	og	

rettighetene	til	de	som	søker	hjelp	kan	være	noe	helt	annet	enn	det	er	hos	RT.	Mange	av	

de	personene	som	kommer	til	NAV	trenger	gjerne	både	hjelp	med	å	klare	å	stå	i	jobb,	

eller	å	komme	seg	tilbake	i	jobb,	og	de	trenger	hjelp	til	å	håndtere	helseutfordringer	

som	angst	og	depresjon.	Disse	to	faktorene	er	gjerne	sammenvevd.	

«Du	må	håndtere	angsten	din	for	å	klare	å	stå	i	jobb»	-	Astrid	
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Hos	NAV	er	det	ikke	lov	til	å	drive	med	helsetjenester,	og	som	psykolog	kan	dette	føre	

til	problematikk.	Astrid	forteller	at	de	ikke	hadde	rammer	for	å	behandle	en	person	

etter	de	lovene	som	de	som	helsepersonell	er	pålagt,	og	det	fantes	ikke	mulighet	til	å	

skrive	journal	og	å	dokumentere	med	tanke	på	pasientrettigheter.	Hos	NAV	finnes	det	

ikke	noe	som	heter	pasientrettigheter,	og	Astrid	forteller	at	det	lett	ble	komplisert	for	

dem,	og	de	fant	halv-løsninger	og	sikret	seg	informasjon	i	journalsystemer	på	papir.		

«Selve	NAV	som	system	ville	ikke	godta	at	dette	var	en	helsetjeneste	per	definisjon,	

samt	at	datasystemene	blir	regulert	av	lover	og	regler	som	gjør	det	vanskelig	å	

journalføre	digitalt	inn	i	datasystemene	hos	NAV.	Hos	NAV	er	det	ikke	snakk	om	

pasienter,	men	brukere	eller	arbeidssøkere.»	-	Astrid		

Det	blir	fort	vanskelig	å	gjøre	både	helsetjenester	og	NAV-tjenester	på	en	gang,	som	

medfører	at	det	blir	vanskelig	i	forhold	til	helsetjenesteleveringen.	Astrid	jobber	i	

helsetjenesten,	og	mye	av	den	samme	metodikken	som	blir	brukt	hos	SFJ	blir	også	

brukt	hos	RT.	Hos	RT	er	det	gjerne	behandling	som	blir	vekt	lagt	mer	enn	detaljer	rundt	

jobbsøking,	men	de	hjelper	til	med	begge	deler.		

Astrid	forteller	også	at	det	er	et	skille	mellom	hvilken	tilstand	personene	er	i,	med	

tanke	på	om	de	går	til	SFJ	eller	RT.	Hos	SFJ	blir	mange	av	brukerne	rekruttert	fra	NAV,	

og	disse	personene	har	kanskje	vært	sykemeldt	over	lengre	tid,	gjerne	opp	til	flere	år.	

Mens	hos	RT	har	personene	kanskje	bare	begynt	å	slite	i	en	jobb,	og	har	kanskje	vært	

sykemeldt	fra	noen	uker	til	noen	måneder.	Hos	RT	kommer	de	ofte	raskere	til,	og	på	

den	måten	kommer	personene	seg	raskere	tilbake	i	jobb.	Hos	RT	kommer	det	kun	

henvisninger	fra	lege,	og	det	kan	variere	veldig	på	ventetiden.	I	noen	perioder	kan	det	

være	opptil	12-14	uker	ventetid,	men	det	varierer.		

Hos	SFJ	kan	man	bli	henvist	av	lege,	NAV	eller	med	selvhenvisning	og	det	er	dermed	

mer	tilgjengelig	enn	RT.	Ettersom	at	de	fleste	av	de	som	blir	henvist	til	SFJ	har	vært	

sykemeldt	over	lengre	tid	så	vil	utfordringene	være	litt	annerledes	enn	hos	RT,	selv	om	

selve	angsten	og	depresjonen	er	på	samme	nivå.	Astrid	forteller	at	troen	på	at	jeg	kan	

skaffe	meg	jobb,	og	det	å	se	seg	selv	i	en	jobb	kan	være	en	av	utfordringene	for	de	

personene	som	har	vært	sykemeldt	over	lengre	tid.	Desto	lengre	du	har	vært	borte	fra	

jobb,	desto	vanskelig	kan	det	være	å	se	for	seg	selv	i	jobb,	og	tenke	at	du	klarer	å	

komme	deg	tilbake	i	jobb.	Frem	til	2016	var	RT	både	en	del	av	NAV	og	helsetjenesten,	
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men	som	det	ble	nevnt	tidligere	så	var	det	vanskelig	å	kombinere	helsetjenesten	og	

arbeidstjenesten	mye	grunnet	ansvar	og	rettigheter.		

Da	Trine	startet	med	studien	om	effektivisering	av	SFJ	så	brukte	hun	mye	tid	på	å	finne	

ut	av	hvor	mange	tiltak	for	psykisk	helse	som	allerede	finnes	hos	NAV.	Hun	fant	litt	

over	50	tiltak	som	finnes	i	NAV-systemet	for	å	hjelpe	folk	tilbake	i	jobb.	Beklageligvis	er	

det	vanskelig	for	både	NAV-ansatte	og	NAV-brukere	å	finne	alle	disse	tiltakene.	Det	er	

også	slik	at	kun	SFJ	har	påvist	gode	evidenser,	hvor	man	kan	se	hvordan	tiltakene	har	

fungert.	Trine	har	den	oppfatningen	av	at	tiltakene	er	tatt	ut	fra	lufta,	så	fort	noen	har	

kommet	med	en	god	idé	så	har	det	blitt	et	tiltak.	Ikke	minst	så	blir	det	veldig	tilfeldig	

hvilket	tilbud	folk	blir	tilbudt,	det	kan	avhenge	av	saksbehandleren	og	hvilken	

kunnskap	denne	personen	sitter	på,	eller	hvilke	tiltak	de	har	hørt	om.	Med	så	mange	

tiltak,	påpeker	Astrid,	at	det	vil	være	vanskelig	å	vite	hvilket	tilbud	som	passer	til	hvem.	

Samt	hvem	bør	få	hjelp	hos	RT,	hvem	passer	å	dra	til	vanlig	psykisk	helsevern,	hvem	

skal	til	SFJ	og	hvem	skal	til	førstelinjetjenesten.		Staten	har	som	mål	at	alle	skal	få	lik	

behandling,	men	det	blir	vanskelig	å	tilby,	og	spesielt	siden	det	også	er	et	ønske	om	

individuell	tilpasning.	Det	blir	et	paradoks,	og	det	blir	veldig	lite	hensiktsmessig.		

I	Oslo	sitter	det	3-4	psykologer	hos	SFJ,	og	ettersom	at	de	er	små	så	er	har	de	valgt	å	

prioritere	de	unge.	Hvis	man	skal	prioritere	så	bør	de	unge	prioriteres	ettersom	at	de	

har	mange	år	igjen	å	jobbe.	Målet	for	SFJ	var	at	det	skulle	være	i	alle	fylker,	men	det	har	

ikke	NAV	klart	å	gjennomføre.	Når	det	gjelder	RT	så	har	det	vært	større	utbygging	i	

sentral-	og	sør-øst	landet,	samt	at	Oslo	har	god	dekning.	I	noen	områder	og	byer	er	det	

veldig	god	dekning,	men	det	er	flere	områder	i	Norge	hvor	det	ikke	er	dekning.	Det	er	et	

mål	å	kunne	tilby	helsetjenesten	i	hele	landet	og	at	det	skal	være	gjenkjennbart.	Det	har	

vært	mulig	å	søke	om	å	få	tilbudet,	og	da	har	de	som	har	søkt	fått	penger	til	å	kunne	gi	

tilbudet.	Det	jobbes	nå	med	utbygging	av	RT,	og	dette	skal	de	holde	på	med	de	neste	4-5	

årene.	I	Oslo	er	tilbudet	ganske	tydelig,	og	de	fleste	fastleger	i	Oslo	skal	kjenne	til	

tilbudet,	men	det	er	ikke	så	bra	i	resten	av	landet.	Det	er	også	slik	at	man	ofte	ikke	vet	

om	alle	de	forskjellige	helsetjenestene	som	finnes	før	man	faktisk	har	behov	for	dem.		

	

Unngå NAV 

Både	Trine	og	Astrid	har	opplevd	at	mange	av	pasientene	deres	har	som	oppfatning	at	

NAV	er	mot	dem,	og	at	pasientene	føler	at	NAV	er	ute	etter	å	ta	dem	på	et	vis.	De	kan	
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oppleve	at	NAV	er	der	for	å	passe	på	pengene,	og	å	kontrollere	at	de	er	verdige	nok	til	å	

få	støtte,	dette	kan	resultere	i	sterkere	angst.		

«De	kan	føle	at	de	blir	testet	av	NAV	for	å	se	om	de	er	verdig	trengende»	-	Astrid	

Astrid	forteller	at	de	vet	at	det	å	være	sykemeldt,	spesielt	med	angst	og	depresjon,	kan	

gi	en	sterk	skamfølelse,	og	svært	få	av	de	som	sliter	med	angst	og	depresjon	opplever	at	

NAV	faktisk	er	der	for	å	hjelpe.	Trine	jobber	mye	med	pasienter	som	har	uklare	

diagnoser	og	sliter	med	langvarige	smertetilstander	som	ikke	har	noen	spesifikk	eller	

klar	årsak.	Det	kan	tenkes	at	de	personene	som	har	en	klarere	diagnose	kanskje	har	et	

bedre	forhold	til	NAV,	og	basert	på	Trines	kliniske	erfaring	så	kan	forholdet	brukerne	

har	til	NAV	være	vanskelig.		

«De	(brukerne)	føler	seg	mistenkeliggjort	og	de	skjønner	ikke	systemet,	klarer	

ikke	å	finne	frem.	Det	er	ekstremt	høy	turn-over	blant	NAV	arbeidere,	så	du	

snakker	med	en	og	så	neste	gang	snakker	du	med	en	annen,	og	så	er	den	

sykemeldt	og	så	er	den	på	ferie	også	er	det	vanskelig	å	få	den	tette	og	gode	

kontakten.»	-	Trine	

Trine	forteller	om	et	eksempel	på	det	å	unngå	NAV.	Hun	forteller	om	en	oppgående	og	

resurssterk	kvinne	som	jobbet	og	tjente	godt	i	firmaet	sitt	som	hun	delte	med	mannen	

sin.	Kvinnen	ble	svikta	og	forrådt	av	mannen	og	på	den	måten	ble	hun	kastet	ut	av	

firmaet,	mistet	jobben	og	den	kapitalen	som	lå	der.	Hun	fikk	flere	sykdommer	og	

smerteplager	i	denne	livskrisen.	Da	hun	for	første	gang	besøkte	et	NAV-kontor	fikk	hun	

en	krenkende	opplevelse,	og	fikk	omtrent	fobisk	angst	av	å	gå	på	et	NAV-kontor,	hun	

orket	det	rett	og	slett	ikke.	Hun	følte	seg	så	nedverdiget,	og	Trine	tror	at	kvinnen	

unngikk	det.	Når	hun	kom	i	kontakt	med	SFJ	hadde	hun	vært	ute	i	2	år	og	ikke	mottatt	

noe	støtte	som	førte	til	at	hun	begynte	å	nærme	seg	fattigdomsgrensa.	SFJ	hjalp	henne	

tilbake	i	jobb	og	hun	er	den	dag	i	dag	fortsatt	i	denne	jobben.	Dette	er	en	historie	som	

Trine	gjerne	forteller	når	hun	er	rundt	og	snakker	om	studien	hun	tok	del	i.		

	

Psykologi 

«Jo	lengre	man	er	borte	(fra	jobb),	jo	høyere	blir	terskelen	for	å	komme	tilbake.	Og	

jo	mindre	mestring,	og	på	en	måte	selvtillit,	får	man	til	å	kunne	mestre	jobben.	[...]	

Det	blir	nesten	som	angstproblematikken	generelt,	jo	mer	du	unngår	noe,	jo	

vanskeligere	blir	det	å	konfrontere	det»	-	Trine	



	 48	

Det	er	ikke	ukjent	at	desto	lengre	du	er	borte	fra	jobb,	desto	vanskeligere	blir	det	å	

komme	tilbake.	Rundt	uke	8	i	sykefraværsperioden	har	det	blitt	lagt	inn	at	den	

sykemeldte	skal	ha	en	samtale	med	arbeidsgiver.	Trine	forklarer	at	grunnen	til	dette	er	

at	rundt	uke	8	skjer	det	en	psykologisk	knekk.	Det	er	altså	noe	som	skjer	psykologisk	

rundt	denne	tiden,	og	det	blir	ekstra	vanskelig	å	komme	seg	tilbake	i	jobb.	I	følge	Trine	

kan	også	mye	handle	om	mestring.	Når	man	er	sykemeldt	over	en	periode	så	kan	det	

skje	endringer	på	arbeidsplassen,	og	mange	endringer	kan	gjøre	at	det	oppleves	som	

skummelt	å	komme	tilbake.	Vi	mennesker	er	også	veldig	flinke	til	å	adoptere	til	de	

omgivelsene	vi	er	i,	og	blir	vanen	å	ikke	være	på	jobb,	så	adopterer	vi	oss	deretter.	Til	

slutt	vil	det	mest	sannsynlig	handle	om	mestring,	at	man	mister	troen	på	hva	man	

klarer	og	mister	troen	på	mestring.		

«På	samme	måte	som	hvis	du	brekker	beinet,	så	vil	jo	det	få	konsekvenser	på	

jobben.	Du	får	angst	fordi	du	har	hatt	en	skilsmisse,	så	får	det	konsekvenser	på	

jobben.	Men	hvis	du	brekker	beinet	så	vet	lederen	din	og	kollegaen	din	akkurat	

hva	de	skal	gjøre	for	å	tilrettelegge	for	deg.	Hvis	du	har	fått	en	angst,	så	vet	

verken	du	selv	hvordan	du	skal	forholde	deg	til	det,	hva	du	skal	si	til	arbeidsgiver,	

og	arbeidsgiver	vet	ikke	hvordan	de	skal	forholde	seg	til	det	og	hva	som	er	lurt.»				

-	Astrid	

Det	vil	derfor	være	viktig	at	personen	selv,	arbeidsgiver	og	lege	finner	ut	av	hvordan	

hverdagen	din	og	jobben	kan	bli	tilrettelagt	slik	at	du	kan	fortsette	å	jobbe	selv	med	

angst	og	depresjon.			

Å	inkludere	personer	som	sliter	med	depresjon	og	angst	i	mitt	forskningsprosjekt	kan	

være	bra	forteller	Trine.	Det	finnes	forskjellige	faser	i	sykdomsforløpet,	og	hvis	en	

person	sier	ja	til	å	delta	i	mitt	forskningsprosjekt	så	føler	denne	personen	seg	klar	til	å	

være	med.	Trine	kan	også	tenke	seg	at	det	kan	oppleves	meningsfullt	slik	at	de	kan	

være	med	å	bidra	og	komme	med	innspill.	Hun	forteller	også	at	behandling	og	

jobboppfølging	gjerne	foregår	parallelt	med	hverandre.	Man	går	gjerne	i	terapi	

samtidig	som	man	får	tilrettelegging	på	jobben	slik	at	man	kan	både	jobbe	i	jobben	og	

jobbe	mot	å	bli	frisk	samtidig.	Hvis	man	forsøker	å	først	bli	helt	frisk	for	så	å	gå	fult	ut	i	

jobb,	så	kan	man	havne	i	den	fella	som	ble	nevnt	tidligere	med	at	vi	mennesker	er	flinke	

til	å	adoptere	til	det	vi	driver	med	eller	til	den	situasjonen	vi	er	i.		
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Digitalisering 

Trine	forteller	at	innen	psykisk	helse	er	de	to	vanligste	diagnosene	depresjon	og	angst,	

hvor	mange	sliter	med	disse	diagnosene	i	en	kombinasjon.	Når	man	sliter	mye	med	

depresjon	er	også	konsentrasjon	og	kognitive	utfordringer	en	faktor,	det	vil	derfor	

være	viktig	at	den	digitale	plattformen	er	brukervennlig	og	intuitiv.	Ved	depresjon	og	

angst	har	man	gjerne	et	lavt	selvbilde,	som	i	dette	tilfellet	kan	gjøre	at	man	føler	at	man	

ikke	klarer	å	håndtere	det	(nettsiden).		

«Ved	behandling	(av	pasienter),	ser	jeg	at	de	trenger	hjelp	til	å	skaffe	seg	jobb	

også.	Da	går	jeg	inn	og	printer	ut	det	som	finnes	på	nettsidene.	[...]	noe	av	det	som	

kjennetegner	personer	med	angst	og	depresjoner	er	at	noe	av	det	kognitive	

apparatet	er	litt	nedsatt,	så	det	å	finne	frem	eller	det	å	bare	å	gå	inn	på	nav	sine	

sider	vil	være	krevende.»	-	Astrid	

Astrid	tenker	at	en	god	digital	plattform	kanskje	kan	være	til	hjelp	ved	å	skaffe	en	

oversikt	over	de	forskjellige	tiltakene	som	NAV	tilbyr,	samt	få	en	bedre	idé	om	hvilket	

tiltak	som	passer	til	hvem.	På	den	måten	kan	pasienten	få	rett	behandling	tidligere	og	

blir	raskere	frisk.		

Trine	har	en	forståelse	av	at	staten	ønsker	å	fjerne	flere	fysiske	NAV-kontorer,	hun	

forstår	det	ut	ifra	et	samfunnsøkonomisk	perspektiv,	og	tenker	at	i	fremtiden	hvor	vi	

blir	mer	kultivert	inn	i	en	digital	virkelighet	så	vil	det	kanskje	bli	mer	naturlig	og	

enklere.	Samtidig	så	tenker	Trine	at	tiden	ikke	er	inne	helt	enda,	hun	kan	tenke	seg	at	

det	vil	bli	vanskelig	for	personer	som	ikke	har	høy	digital	kompetanse.	Det	kan	også	

tenkes	at	man	da	mister	det	menneskelige	aspektet	som	er	viktig	for	mange.	Når	man	

kontakter	NAV	er	man	ikke	på	topp	i	livet	og	det	er	kanskje	da	man	aller	helst	trenger	

den	menneskelige	kontakten	og	relasjonen.	Trine	påpeker	også	at	en	slik	endring	må	

skje	stegvis.	Både	Astrid	og	Trine	mener	at	det	vil	være	viktig	at	nettsidene	blir	

ekstremt	brukervennlige.	Det	kan	tenkes	at	det	er	mange	som	blir	overveldet	når	de	får	

sitt	første	møte	med	nav.no,	og	en	idé	kan	være	at	første	møte	med	NAV	bør	være	

personlig	kontakt,	ansikt	til	ansikt.	Det	blir	også	påpekt	at	NAV	trenger	å	bli	presentert	

på	en	måte	som	får	brukerne	til	å	forstå	at	NAV	er	der	for	å	hjelpe	deg.			

Digitaliseringen	som	foregår	hos	NAV	tror	Astrid	er	noe	som	kan	bli	opplevd	positivt	

for	mange.	Å	gå	til	et	NAV-kontor	kan	oppleves	som	et	stigma,	og	med	digitaliseringen	

så	slipper	personen	å	dra	til	et	kontor.	Astrid	forteller	at	det	å	besøke	et	NAV-kontor	er	

noe	personer	med	angst	og	depresjon	gjerne	gruer	seg	til	og	synes	er	vanskelig.	Astrid	
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tenker	også	at	hvis	du	ikke	finner	frem	på	nettsidene	og	føler	deg	forvirret	så	bør	

telefontjenestene	være	gode,	og	telefonnummeret	bør	vises	frem	der	du	stopper	opp.	I	

dag	kan	det	være	vanskelig	å	komme	gjennom	på	telefonen,	men	med	en	mer	

brukervennlig	nettside	tenker	både	Astrid	og	Trine	at	dette	kan	frigjøre	ressurser.	Ved	

frigjøring	av	ressurser	kan	de	personene	som	virkelig	trenger	hjelp	over	telefonen	

komme	raskere	gjennom.	Astrid	forteller	at	mye	av	angsten	rundt	NAV	kommer	gjerne	

av	brevene	som	blir	mottatt.	Informasjonen	som	står	der	er	vanskelig	å	tolke,	og	det	er	

vanskelig	å	forstå	at	det	er	slik	regelverket	er,	og	å	forstå	reglene.	Astrid	kan	tenke	seg	

at	det	vil	være	viktig	å	tydeliggjøre	på	nettsiden	hva	NAV	hjelper	til	med,	hva	du	må	

gjøre	selv,	hva	legen	gjør	for	deg	osv.		

Det	er	også	problematisk	å	komme	i	kontakt	med	NAV	som	psykolog.	Psykologer	og	

leger	blir	prioritert	til	å	bli	ringt	tilbake	av	NAV	for	å	kunne	komme	videre	i	prosessen	

med	en	pasient,	og	Trine	forteller	at	fristene	NAV	har	til	å	ringe	tilbake	på	sjeldent	blir	

opprettholdt.	Både	leger	og	psykologer	har	en	travel	hverdag,	og	det	er	dumt	at	de	

mister	tid	de	kunne	brukt	på	pasienter	på	å	vente	på	å	komme	gjennom	til	NAV	på	

telefonen.	En	pasient	er	i	kontakt	med	flere	forskjellige	etater	og	avdelinger,	og	for	at	

pasienten	skal	bli	raskere	bedre	så	må	alle	parter	jobbe	i	samme	retning.	Dette	er	noe	

som	er	så	vanskelig	å	få	til	at	det	blir	et	stort	problem.		
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8 Andre Iterasjon: Brukerintervju 

Dette	kapittelet	tar	for	seg	andre	iterasjon	som	er	intervju	med	brukere	av	NAV.	I	

kapittelet	presenteres	resultatene	fra	intervjuene	og	analysen	av	dem.	Det	ble	

gjennomført	fire	intervjuer,	med	fire	forskjellige	brukere	hvor	hver	enkelt	av	dem	har	

vært	eller	er	brukere	av	NAV.	To	av	brukerne	forholder	seg	til	NAV	i	dag,	mens	to	av	

brukerne	har	forholdt	seg	til	NAV,	og	kun	en	av	disse	brukerne	har	tilknytning	til	Senter	

for	jobbmestring,	heretter	forkortet	SFJ.	Målet	med	intervjuene	var	å	få	en	bedre	

forståelse	av	deres	opplevelse	av	NAV,	kommunikasjonen	med	NAV	og	NAV	sine	

nettsider,	samt	SFJ	for	brukeren	som	har	tilknytning	til	tiltaket.	Det	ble	gjennomført	

semi-strukturerte	intervjuer,	og	intervjuene	ble	opplevd	mer	som	en	samtale	enn	et	

intervju.	Jeg	ønsket	å	få	til	en	samtale	for	å	få	brukerne	til	å	åpne	seg	mer	for	meg,	samt	

å	få	ærlige	svar	og	kommentarer.		

	

8.1 Rekruttering 

Rekrutteringen	har	vært	det	vanskeligste	i	denne	prosessen.	Jeg	hadde	mange	idéer	om	

hvordan	jeg	skulle	få	rekruttert	deltagere,	og	hadde	i	tankene	at	det	kom	til	å	ta	tid,	

men	at	det	ikke	ville	være	et	stort	problem.	Etter	ekspertintervjuene	ble	jeg	tipset	om	å	

kontakte	teamleder	hos	SFJ	Akershus,	og	informanten	hadde	god	tro	på	at	de	kom	til	å	

stille	seg	positive,	og	tenkte	at	det	ville	være	en	god	måte	for	meg	å	komme	i	kontakt	

med	deltagere.	Jeg	fikk	en	positiv	tilbakemelding	på	mailen	jeg	sendte,	og	jeg	sendte	inn	

et	skriv	som	SFJ	kunne	sende	ut	til	sine	brukere	(se	vedlegg	B).	Med	dette	skrivet	sendt	

til	mange	personer	via	SFJ,	tenkte	jeg	at	prosessen	videre	kom	til	å	gå	raskt.	Der	tok	jeg	

derimot	feil,	og	det	tok	meg	omtrent	to	til	tre	måneder	før	jeg	endelig	kom	i	kontakt	

med	én	ideell	deltager	-	en	person	som	benyttet	seg	av	tjenestene	til	SFJ.	Jeg	innså	

derfor	at	jeg	ble	nødt	til	å	forhøre	meg	rundt	i	mitt	eget	nettverk,	og	at	jeg	måtte	endre	

på	kriteriene	til	potensielle	deltagere,	mitt	eneste	ønske	nå	var	at	deltagerne	hadde	

eller	har	kontakt	med	NAV.	Dette	førte	til	at	jeg	kom	i	kontakt	med	to	personer	med	ME,	

hvorav	en	av	dem	har	benyttet	tjenestene	til	NAV	tidligere,	mens	den	andre	personen	

benytter	seg	av	tjenestene	i	dag.	Jeg	kom	også	i	kontakt	med	en	fjerde	person	som	

benyttet	seg	av	NAV	da	han	gikk	arbeidsledig.		
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Tabell	4	-	Deltagere	brukerintervju	

Pseudonymer Alder Tilknytning Årsak til tilknytning 

Jørgen 40 - 50 NAV og SFJ Depresjon og angst 

Kaja 20 - 30 NAV ME 

Kristian 20 - 30 NAV Arbeidsledig 

Fredrik 20 - 30 NAV ME 

	

8.2 Planlegging og gjennomføring  

Alle	intervjuene	ble	gjennomført	på	steder	som	passet	for	deltagerne,	slik	at	det	skulle	

være	enklest	mulig	for	dem,	og	for	at	jeg	ikke	skulle	ta	mye	av	deres	tid.	Det	ble	derfor	

forskjellige	lokasjoner	på	alle	brukerintervjuene.	Før	hvert	intervju	hadde	

intervjuguiden	blitt	tilpasset	til	den	personen	som	skulle	bli	intervjuet,	dette	ønsket	jeg	

å	gjøre	fordi	alle	personene	hadde	forskjellig	bakgrunn.	Samtidig	så	var	det	flere	

likheter	og	flere	av	de	samme	temaene	som	ble	tatt	opp.	Som	jeg	har	nevnt	tidligere	så	

var	det	viktig	for	meg	at	alle	som	ble	intervjuet	fikk	en	opplevelse	av	at	dette	var	en	

samtale	og	at	de	følte	seg	trygge	på	meg.	Det	var	noe	varierende	i	lengden	på	

intervjuene,	hvor	et	par	av	intervjuene	var	på	ca.	30-40	minutter,	mens	et	par	av	dem	

var	opp	mot	en	time	lange.	Et	av	intervjuene	ble	gjennomført	over	internett	ved	hjelp	

av	videosamtale	hvor	vi	kunne	se	og	høre	hverandre,	men	befant	oss	i	forskjellige	byer.	

Jeg	har	valgt	å	gi	alle	deltagerne	pseudonymer	for	å	ivareta	personvern	og	holde	

deltagerne	anonyme.			

Jeg	har	valgt	å	gjengi	intervjuene	relativt	direkte,	det	er	fordi	jeg	ønsker	å	gi	en	bred	

beskrivelse	av	hvordan	hvert	enkelt	menneske	har	beskrevet	sine	opplevelser	med	

NAV	og	nettsidene	til	NAV.	Det	å	gi	en	stemme	til	deltageren	er	en	av	grunnverdiene	i	

PD	(se	kapittel	4.2),	og	det	å	gjengi	intervjuene	relativt	direkte	kan	bidra	til	å	gi	

deltagerne	en	stemme.	Hver	enkelt	deltager	blir	presentert	hver	for	seg,	men	jeg	har	

valgt	å	legge	inn	overskrifter	for	å	tematisere	resultatene.	I	analysen	drøfter	jeg	noen	av	

disse	temaene.		
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8.3 Bruker NAV og SFJ – Jørgen 

Jørgen	er	en	49	år	gammel	mann	som	er	arbeidsledig	og	har	tilknytning	til	SFJ.	Opp	

igjennom	har	han	jobbet	innen	flere	forskjellige	yrker.	Han	har	skrevet	barnebøker,	

laget	spill	og	de	siste	årene	har	han	jobbet	med	møbelsnekring	som	han	har	fagbrev	i.		

Den	siste	jobben	hans	gav	han	angst	som	førte	til	at	han	ble	sykemeldt.	I	motsetning	til	

meg,	så	ble	Jørgen	kontaktet	av	NAV	og	har	gjennom	tiden	som	sykemeldt	fått	erfaring	

fra	å	benytte	seg	av	NAV	sin	nettside,	kontakt	via	telefon	og	på	besøk	hos	NAV	kontoret.	

Han	har	blandede	følelser	av	det	å	ha	kontakt	med	NAV,	og	ønsker	egentlig	at	han	aldri	

kom	i	kontakt	med	dem.	Før	Jørgen	kom	i	kontakt	med	SFJ	var	han	med	på	et	tiltak	i	

regi	av	NAV	som	heter	«Hele	mennesket»,	dette	tiltaket	oppdaget	han	raskt	at	ikke	var	

noe	for	han.	Han	følte	at	det	eneste	de	forsøkte	var	å	presse	han	ut	i	hvilken	som	helst	

jobb,	uten	en	tanke	på	hva	han	egentlig	kunne	tenke	seg	å	jobbe	med	slik	at	han	kunne	

bli	værende	i	jobben.	Jørgen	følte	han	trengte	psykologisk	hjelp,	noe	han	ikke	fikk	hos	

tiltaket	«Hele	mennesket».		

Jørgen	forteller	at	han	har	motivasjon	for	å	jobbe,	og	problemet	hans	er	ikke	å	søke	på	

jobb	og	å	dra	på	jobbintervju,	men	angsten	kommer	hvis	han	plutselig	får	jobben.	Det	

ble	derfor	mer	riktig	for	Jørgen	da	han	ble	henvist	til	SFJ,	hvor	han	har	hatt	samtaler	

med	psykologer	og	arbeidsrådgivere.	Han	forteller	også	at	SFJ	raskt	så	at	han	passet	

bedre	inn	hos	dem	enn	hos	«Hele	mennesket».	På	første	møte	fikk	Jørgen	informasjon	

om	målene	til	SFJ	og	hvordan	effekten	har	vært	for	de	som	tidligere	har	benyttet	seg	av	

tilbudet,	og	denne	informasjonen	gjorde	at	Jørgen	raskt	stilte	seg	mer	positiv	til	dette	

tilbudet,	og	følte	at	han	hadde	kommet	til	det	rette	stedet.	Noe	som	også	var	annerledes	

med	SFJ	var	at	de	ønsket	å	hjelpe	han	med	å	finne	en	jobb	som	han	har	lyst	til	å	bli	

værende	i.		

		 «(Det)	hjelper	det	ikke	å	skremme	noen	som	allerede	er	redd»		

	

Kommunikasjon med NAV 

Jørgen	forteller	at	kontakten	og	det	forholdet	han	har	hatt	med	NAV	har	vært	tilfeldig.	

Spesielt	når	det	gjelder	å	dra	på	NAV-kontoret	for	å	få	informasjon,	så	er	det	veldig	

varierende	hvor	mye	og	hvor	god	informasjon	han	kan	få.		

«[...]	det	er	tilfeldig	hva	man	får	av	informasjon	og	ikke.	Jeg	føler	det	er	større	

sjanse	å	vinne	i	lotto	enn	å	få	den	informasjonen	som	faktisk	er	riktig	for	meg.»		
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Samtidig	så	er	det	å	dra	på	et	NAV-kontor	en	stor	påkjenning	for	noen	som	sliter	

psykisk,	og	Jørgen	prøver	så	godt	det	la	seg	gjøre	å	unngå	å	dra	dit	ettersom	han	har	så	

dårlig	erfaring	med	det.	Hvis	Jørgen	får	valget	mellom	å	dra	på	NAV-kontoret	eller	å	

bruke	nettsidene	deres,	så	velger	han	alltid	kontoret.	Det	er	fordi	han	misliker	

nettsidene	mer	enn	han	misliker	å	dra	på	NAV-kontoret.		

«Men	det	som	er	problemet	er	at	jeg	ikke	vet	hvor	jeg	skal	lete,	og	hvis	jeg	prøver	

å	søke	etter	et	skjema	så	vet	jeg	ikke	hva	jeg	skal	søke	etter,	og	jeg	får	sjeldent	de	

resultatene	jeg	er	ute	etter»	

«[...]	men	jeg	synes	ikke	at	de	som	jobber	på	kontoret	prøver	å	finne	ut	av	hva	som	

er	best	for	meg	og	hva	jeg	trenger»	

Jørgen	forteller	om	en	hendelse	hvor	han	var	innom	for	å	høre	om	han	skulle	ha	gradert	

sykemelding,	men	fikk	da	som	svar	at	han	ikke	skulle	det.	Seks	måneder	senere	besøker	

han	kontoret	igjen	og	får	beskjed	om	at	han	skulle	hatt	gradert	sykemelding	de	siste	

seks	månedene.	Hovedproblemet	til	Jørgen	er	at	han	synes	han	sjeldent	får	den	

informasjonen	han	trenger	når	han	trenger	det.	Han	har	også	en	følelse	av	at	NAV	heller	

unngår	å	gi	opplysninger	i	frykt	for	at	det	skal	koste	dem	penger,	men	Jørgen	

poengterer	at	hadde	han	fått	den	hjelpen	han	trengte	med	en	gang,	så	ville	den	totale	

kostnaden	vært	mye	lavere.	Med	rett	hjelp,	til	rett	tid	tror	han	at	han	i	dag	ville	vært	i	

jobb,	og	vært	friskere.	Han	føler	seg	nå	heldig	over	å	få	være	en	del	av	SFJ,	og	er	veldig	

fornøyd	med	forholdet	han	har	til	dem.	Det	som	uansett	vil	være	vanskelig	er	

overgangen	fra	arbeidsledig	til	det	å	være	i	arbeid,	og	det	er	vanskelig	å	vite	hva	man	

har	lov	til	og	ikke	lov	til.	Jørgen	forteller	om	en	jobb	han	skulle	prøve	ut	en	måned.	Han	

kunne	egentlig	da	få	utbetalt	20	tusen	kroner	fra	jobben,	men	i	stedet	så	fikk	han	kun	

3500	kroner	fra	NAV	i	denne	tiden.	Jørgen	forteller	at	når	man	sliter	psykisk	så	vil	det	å	

få	noen	ekstra	kroner	inn	på	kontoen	en	måned	kunne	gi	en	opptur.		

	

Vanskelig å finne informasjon 

Jørgen	forteller	at	hvis	han	skulle	gått	gjennom	prosessen	på	nytt	så	ville	han	lest	seg	

nøye	opp	om	alt	som	er	å	lese	på,	samt	ringt	og	mast,	og	funnet	ut	av	hvordan	man	

faktisk	kan	få	de	den	hjelpen	man	har	rett	til.	Det	hadde	vært	ønskelig	å	ha	en	person	

man	har	kontakt	med,	samt	at	veilederne	du	har	kontakt	med	gjerne	skulle	hatt	

psykologibakgrunn.	Jørgen	mener	det	kunne	hjulpet	han	raskere.		



	 55	

«Problemet	med	systemet	er	jo	at	hvis	du	gjør	en	liten	feil	så	du	må	begynne	på	

nytt.	Føler	ikke	at	det	er	noen	individuell	tilpasning,	og	man	vet	ikke	hva	ting	er,	

og	hvordan	og	hvorfor,	og	da	er	det	lett	å	bli	redd	for	å	hele	greine.	NAV	virker	

uoversiktlig.	Det	må	ned	på	et	annet	nivå,	at	man	ikke	må	kunne	det	før	man	skal	

bruke	det.	Det	virker	litt	skummelt	å	falle	ut	av	systemet,	man	blir	redd	for	å	

krysse	av	feil.	Noen	ganger	har	jeg	fått	beskjed	om	at;	der	kryssa	du	feil	for	det	

teller	ikke	som	jobb.»	

«Det	kommer	ikke	så	tydelig	frem	hva	de	forskjellige	tingene	er.	Også	klarer	man	

kanskje	å	trykke	sånn	at	det	blir	verken	eller,	og	når	du	da	har	posta	det	så	er	det	

for	sent	å	gjøre	noe	med	det.	Det	virker	ikke	som	at	du	kan	trekke	noen	ting	

tilbake.	Har	du	gjort	det	så	har	du	gjort	det.»	

Det	kan	oppleves	som	stressende	å	ringe	inn	til	NAV	ettersom	ventetiden	på	telefonen	

fort	er	opptil	30	minutter.	Samtalene,	forteller	han,	har	i	og	for	seg	vært	hyggelige,	men	

til	slutt	får	du	en	lykke	til,	og	lykke	til	hjelper	deg	sjeldent	videre.		

	

Digitalisering 

Vi	snakket	om	digitaliseringen	som	skjer	av	NAV,	og	Jørgen	forteller	at	hvis	alt	skulle	

blitt	digitalisert	så	hadde	han	ønsket	å	kunne	se	den	personen	han	snakker	med.	Når	de	

fleste	dagene	er	tunge	dager,	så	er	det	veldig	lett	å	mistolke	tekstmeldinger	og	vinkle	

teksten	som	står	der	til	noe	negativt.	Det	vil	derfor	være	viktig	for	han	å	kunne	se	

kroppsspråk	og	høre	tonefallet	for	å	klare	å	tolke	beskjeder	og	informasjon	riktig.	Samt	

at	han	tenker	at	alle	personer	kanskje	ikke	trenger	den	samme	personlige	kontakten,	

og	at	det	hadde	vært	fint	om	det	hadde	vært	en	form	for	filtrering	hvor	de	sakene	som	

trengte	personlig	oppfølging	fikk	det,	mens	andre	saker	kunne	blitt	gjennomført	på	

annet	vis.	Han	forteller	også	at	med	digitaliseringen	så	vil	systemet	standardiseres,	noe	

som	kanskje	fører	til	likere	behandling,	men	da	glemmer	man	fort	viktigheten	med	å	se	

individene,	og	klare	å	se	at	forskjellige	mennesker	har	forskjellige	behov.	Det	er	viktig	

at	alle	som	trenger	å	benytte	seg	av	tjenestene	til	NAV	ikke	havner	på	et	rullebånd	som	

i	en	fabrikk.	Det	er	også	ønske	om	at	de	tilbudene	som	finnes	kommer	tydeligere	frem,	

samt	at	saksbehandlere	og	veiledere	har	kunnskap	om	alle	tilbudene	og	tiltakene	som	

finnes.	Hvis	man	har	kunnskap	om	det	man	har	rett	til,	så	vil	man	kunne	spørre	om	å	få	

dette	tilbudet.		
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«Problemet	er	jo	at	når	du	virkelig	trenger	noe,	så	klarer	man	ikke	å	finne	frem	til	

det.	Jeg	føler	meg	jo	som	verdens	verste	naver.	Klarer	jo	ikke	å	få	penger	fra	nav	

engang.	En	annen	ting	er	jo	at	jeg	ikke	tørr	å	bruke	nettsidene	med	mindre	jeg	

absolutt	må.»	

Tilbudene	blir	dessverre	ikke	servert	på	et	fat	med	mindre	brukeren	sitter	med	

kunnskapen	fra	før	av,	og	dette	gjør	at	man	fort	ikke	får	den	hjelpen	man	faktisk	

trenger.	En	siste	ting	Jørgen	tenker	vil	være	viktig	i	digitaliseringen	er	det	tekstlige	som	

blir	fremvist	på	nettsiden,	teksten	bør	bli	skrevet	på	en	måte	som	alle	kan	forstå	slik	at	

man	faktisk	har	muligheten	til	å	finne	frem	til	det	man	trenger.	Teksten	trenger	å	bli	

skrevet	slik	at	de	personene	som	ikke	har	kunnskapen	om	temaet	skal	kunne	forstå	det,	

altså	slik	at	hvem	som	helst	kan	lese	og	forstå	hva	teksten	prøver	å	fortelle.		

	

8.4 Bruker NAV – Kaja  

Kaja	har	ME	og	ble	diagnostiert	for	tre	år	siden.	Da	hun	fikk	kyssesyken	under	studiene	

endte	det	opp	med	at	hun	måtte	slutte	på	studiene	og	flytte	hjem	til	foreldrene	sine	for	

å	bli	tatt	vare	på.	Noe	tid	senere	fikk	hun	diagnosen	ME.	Helt	fra	hun	flyttet	hjem	har	

hun	forsøkt	å	søke	om	å	få	støtte	fra	NAV,	men	har	fått	avslag	på	søknadene	sine.	Kaja	

forteller	at	når	hun	først	kontaktet	NAV	så	var	det	hun	selv	som	håndtere	kontakten,	

men	etterhvert	oppdaget	hun	hvor	krevende	dette	var	både	fysisk	og	psykisk,	og	i	dag	

er	det	hennes	far	som	har	den	direkte	kontakten	med	NAV.	Hun	forteller	også	at	med	

den	sykdommen	som	hun	har,	har	hun	lett	for	å	miste	konsentrasjonen	og	

hukommelsen,	derfor	føler	hun	at	det	er	bedre	at	hennes	far	har	kontakten	slik	at	

informasjon	ikke	flyr	forbi	henne.		

Høsten	2016	kom	Kaja	i	kontakt	med	NAV	og	startet	prosessen	med	å	søke	om	

arbeidsavklaringspenger,	heretter	forkortet	AAP,	men	NAV	hadde	problemer	å	plassere	

henne	i	en	kategori,	noe	som	førte	til	avslag.	Etterhvert	fikk	hun	påvist	diagnosen	ME,	

og	november	2017	fikk	hun	endelig	søknaden	godkjent,	og	hun	fikk	da	beskjed	om	at	

hun	skulle	få	etterbetalt	penger	for	den	tiden	hun	ikke	hadde	fått	penger.	Dette	viste	

seg	å	være	for	godt	til	å	være	sant,	for	i	2018	ble	det	innført	nye	regler	som	førte	til	at	

hun	ikke	fikk	penger.	Det	ble	forklart	at	sykdommen	ME	ikke	blir	sett	på	som	en	

sykdom	som	kan	behandles	medisinsk	og	derfor	kunne	hun	ikke	få	penger.	Etter	svar	

på	denne	søknaden,	så	sendte	hun	inn	klage	på	avslaget,	men	denne	klagen	fortsatt	
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under	behandling.	I	forbindelse	med	avslaget	fikk	Kaja	informasjonen	som	stod	oppført	

på	henne,	og	i	denne	informasjonen	stod	det	mye	som	var	feil	og	som	ikke	gjaldt	henne,	

og	det	var	mye	av	grunnen	til	at	hun	ønsket	å	klage.	Hun	fikk	da	beskjed	om	at	det	ble	

beregnet	20	uker	behandlingstid,	derfor	bor	hun	fortsatt	hjemme	hos	foreldrene	sine	

mens	hun	venter	på	svar	på	søknaden.		

	

Kommunikasjon med NAV 

Den	kommunikasjonen	som	Kaja	har	hatt	med	NAV	har	vært	vanskelig.	Etter	at	hennes	

første	veileder	sluttet	i	jobben	gikk	det	omtrent	seks	måneder	før	hun	fikk	en	ny	

veileder,	og	hun	hadde	da	seks	måneder	uten	veileder.	Dette	var	med	på	å	gjøre	

søknadsprosessen	enda	vanskeligere	for	henne.	I	dag	har	hun	en	veileder,	men	hun	

opplever	det	som	vanskelig	å	komme	i	kontakt	med	veileder,	og	det	tar	mye	energi	fra	

henne.	Hun	opplever	å	bli	sittende	i	telefonkø	i	omtrent	tretti	minutter	før	hun	endelig	

kommer	gjennom	til	sentralbordet,	deretter	blir	hun	satt	over	til	en	annen	person,	for	

så	at	denne	personen	gir	beskjed	til	veilederen	om	å	kontakte	henne.	Deretter	går	det	

gjerne	to	dager	før	hun	faktisk	hører	noe	fra	veilederen.	Heldigvis	har	det	nå	også	

kommet	en	form	for	kontakt	på	nettsiden	som	fungerer	bedre.	Hun	kan	kontakte	

veilederen	gjennom	en	aktivitetsplan,	men	det	tok	litt	tid	før	hun	faktisk	forstod	at	

denne	kunne	bli	brukt	til	å	være	i	kontakt	med	veilederen.		

«Etter	jeg	oppdaget	at	det	var	mulig	å	sende	melding	direkte	til	veilederen	

begynte	jeg	å	bruke	dette	mer.	Liker	veldig	godt	å	kunne	sende	melding	direkte	i	

stedet	for	å	først	ringe	inn,	legge	igjen	beskjed	og	så	vente	noen	dager	før	jeg	får	

svar.»	

Hun	opplever	allikevel	at	nettsidene	er	vanskelig	å	bruke,	og	hun	har	vanskeligheter	

med	å	finne	frem	til	den	informasjonen	hun	leter	etter.	Det	som	er	spesielt	vanskelig	og	

komplisert	er	dette	med	søknadsskjema,	og	man	forstår	og	lærer	seg	dette	først	etter	at	

det	har	blitt	brukt.	Søknadsskjema	opplever	Kaja	som	spesielt	vanskelig,	og	det	er	

vanskelig	å	vite	hva	og	hvor	skjemaet	skal	sendes	inn,	for	dette	kan	også	variere	fra	

skjema	til	skjema.	Samt	at	det	kan	oppleves	som	skummelt	hvis	man	skulle	krysse	av	

feil	på	skjemaet.	Hun	forteller	at	hun	blir	oppgitt	og	frustrert	når	hun	forsøker	å	finne	

informasjonen	på	nettsidene,	og	dette	går	absolutt	utover	energien	hennes.	Til	slutt	har	

Kaja	ofte	endt	opp	med	å	ringe	inn	til	NAV	fordi	hun	ikke	finner	den	informasjonen	hun	

leter	etter	på	nettsidene.		
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Vanskelig å finne informasjon 

Mens	hun	venter	på	svar	på	klagen	har	hun	hatt	en	periode	på	tiltak	hvor	hun	mottar	

tiltakspenger.	I	tiltaket	har	hun	jobbet	50%,	noe	som	egentlig	har	vært	for	mye	

ettersom	hun	nå	er	veldig	dårlig.	Legen	har	også	kun	klarert	Kaja	til	å	jobbe	10%,	og	det	

viser	seg	å	være	slik	at	man	må	fylle	en	viss	prosent	for	å	være	på	tiltak.		

«Jeg	har	jo	et	ønske	om	å	studere	mer.	Selv	om	jeg	er	syk	nå,	så	er	det	jo	sånn	at	de	

fleste	blir	friske	igjen	av	ME.	Og	derfor	ønsker	jeg	jo	å	investere	i	fremtiden,	ikke	

tenke	at	jeg	kommer	til	å	være	syk	for	alltid.»		

Noe	annet	som	kan	oppleves	som	frustrerende	er	dette	med	tilgang	til	dokumentene	

inne	på	«min	side»	hos	NAV.	Det	er	en	del	dokumenter	som	har	blitt	lastet	opp	på	

hennes	profil	som	hun	ikke	har	tilgang	til,	og	eneste	måten	å	få	tilgang	til	informasjonen	

i	dokumentene	er	ved	å	ringe	inn	å	få	informasjonen	muntlig	eller	å	få	den	tilsendt	til	

deg.	Uansett	så	må	hun	ringe	inn	for	å	få	denne	informasjonen.	Det	Kaja	ønsket	er	at	alt	

ikke	hadde	tatt	så	lang	tid.	Det	er	fortvilende	å	måtte	ringe	inn,	og	hun	føler	at	det	

meste	blir	veldig	tungvint.	Hun	har	også	et	ønske	om	en	bedre	kontakt	mellom	seg	og	

NAV,	slik	at	avstanden	mellom	henne	og	NAV	ikke	blir	så	stor.		

Etter	at	hun	fikk	avslag	på	søknaden	nå	i	våres	fikk	hun	satt	opp	et	møte	med	veileder	

for	å	forstå	hvorfor	hun	ikke	fikk	støtte.		

«Når	jeg	fikk	avslaget	så	forstod	jeg	ikke	hvorfor	jeg	ikke	skulle	få	penger	like	vel.	

Det	er	så	vanskelig	å	forstå	alle	paragrafene	og	sånt	som	står	i	dokumentet.	Så	

derfor	spurte	jeg	om	et	møte	med	veileder,	men	heller	ikke	hun	kunne	gi	meg	noe	

mer	forståelig	svar	enn	å	lese	opp	paragrafene	fra	dokumentet.»	

Det	oppleves	veldig	frustrerende	for	Kaja	at	hun	ikke	får	støtte	på	bakgrunnen	av	at	

sykdommen	ikke	kan	behandles	medisinsk.	Kaja	går	til	fysisk	og	psykisk	behandling	

ved	ergoterapi	og	kognitiv	terapi,	men	dette	får	hun	ikke	dekket	av	NAV.		

«Jeg	vet	ikke	hva	jeg	skulle	gjort	uten	mamma	og	pappa,	det	hadde	aldri	gått.	Så	

jeg	tenker	mye	på	de	som	ikke	har	foreldre	som	kan	hjelpe	til,	eller	noen	andre	

personer	rundt	seg	til	å	få	hjelp	fra.»	

Hun	tenker	også	at	det	finnes	andre	personer	som	er	i	lignende	situasjon,	men	at	

mange	ikke	får	støtte,	og	hun	føler	veldig	for	dem.		
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Digitalisering 

Når	vi	snakker	om	digitaliseringen,	så	tenker	Kaja	umiddelbart	at	dette	kan	være	

krevende	for	eldre	brukere,	samt	at	det	kan	bli	vanskelig	for	flere	brukere	med	mindre	

nettsidene	blir	mer	brukervennlige.	Hun	tenker	også	at	en	mer	oversiktlig	nettside	kan	

gjøre	telefonlinjene	mer	tilgjengelige,	og	at	de	som	sliter	med	å	bruke	nettsidene	kan	da	

ringe	inn.	Den	viktigste	forbedringen	for	Kaja	vil	være	det	å	komme	i	kontakt	med	NAV.	

Bare	en	knapp	som	heter	skjema	hadde	også	gjort	det	enklere,	Kaja	sier	at	det	kanskje	

finnes,	men	at	den	da	må	være	godt	skjult	ettersom	at	hun	ikke	har	klart	å	finne	den.	

Selv	føler	ikke	Kaja	at	hun	har	fått	den	hjelpen	hun	trenger	fra	NAV,	og	det	har	vært	

energikrevende	for	henne	å	forsøke	å	komme	i	kontakt	med	dem.		

«All	kontakten	med	NAV	gjør	at	jeg	blir	ganske	psykisk	nedslitt.	[...]	man	må	jo	

gjøre	alt	selv,	og	man	må	egentlig	være	frisk	for	å	forholde	seg	til	NAV.»		

Avslutningsvis	forteller	Kaja	at	hun	i	fremtiden	vil	gjøre	alt	hun	kan	for	å	unngå	NAV,	og	

hun	opplever	at	NAV	kan	ha	vært	med	på	å	gjøre	henne	dårligere	på	fysisk	og	psykisk.		

	

8.5 Bruker NAV – Kristian 

Kristian	er	ung	og	har	prøvd	seg	på	et	par	studieretninger	før	han	endte	opp	med	å	ta	

en	bachelorgrad.	Etter	endt	studie	slet	han	med	å	få	seg	jobb,	og	dette	var	grunnen	til	at	

han	kom	i	kontakt	med	NAV	for	å	bli	registrert	som	arbeidssøker.	Han	gikk	uten	penger	

inn	på	kontoen	i	omtrent	seks	måneder,	men	klarte	seg	greit	økonomisk	sett	grunnet	

støtte	fra	sin	far	og	sparepenger.	Det	var	derimot	ikke	noe	gøy	å	være	den	eneste	som	

ikke	hadde	noe	å	gjøre	hver	dag	-	ingen	jobb	eller	skole	å	gå	til.		

Da	han	kom	i	kontakt	med	NAV	oppsøkte	han	dem	for	å	kunne	få	hjelp	til	å	få	

arbeidserfaring	og	ekstra	oppfølging	med	hjelp	til	å	få	seg	jobb.	Ettersom	at	han	ble	

registrert	som	arbeidssøker	måtte	han	dra	på	et	obligatorisk	fellesmøte	hvor	han	også	

møtte	veilederen	sin	for	første	gang.	Kristian	forteller	at	fellesmøtet	føles	litt	rart,	og	

han	fikk	følelsen	av	at	de	personene	som	var	der	ikke	ønsket	å	være	der,	og	han	

opplevde	dem	som	sure	og	uinteresserte.	Under	det	første	møte	med	veilederen	mente	

veilederen	at	han	egentlig	ikke	burde	vært	registrert	som	arbeidssøker,	men	da	

opplyste	Kristian	at	han	ønsket	å	benytte	seg	av	den	hjelpen	han	kunne	få,	og	han	

opplevde	litt	uenigheter	med	veilederen.	Veilederen	ble	til	slutt	enig	med	Kristian,	og	

hun	hjalp	han	med	det	han	ønsket	hjelp	til.		
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Vanskelig å finne informasjon 

I	begynnelsen	av	prosessen	benyttet	Kristian	seg	av	nettsidene	til	NAV	omtrent	hver	

dag	for	å	forsøke	å	finne	seg	en	jobb.	Han	fant	seg	etterhvert	en	praksisplass	som	kunne	

være	passende	som	arbeidstrening.	I	første	omgang	forsøkte	Kristian	å	finne	ut	på	

nettsidene	hvordan	prosessen	videre	ville	bli.	Dette	opplevde	han	som	problematisk	og	

måtte	spørre	om	hjelp	fra	veilederen	som	guidet	han	frem	på	nettsiden.	Bedriften	han	

kunne	få	praksisplass	hos	ønsket	å	ha	han	der	på	en	prøveperiode,	og	ettersom	det	ikke	

er	lov	til	å	jobbe	gratis	i	Norge,	så	fikk	han	beskjed	om	at	han	kunne	søke	om	

tiltakspenger	hos	NAV.	Første	gang	han	forsøkte	å	spørre	veilederen	sin	om	dette,	så	

fikk	han	som	svar	at	han	ikke	kunne	få	penger,	men	dette	viste	seg	å	være	en	

misforståelse,	og	de	fant	etterhvert	ut	at	han	kunne	få	søke	om	tiltakspenger.	Kristian	

opplevde	det	å	fylle	inn	søknaden	som	vanskelig	og	komplisert,	og	han	tenker	at	dette	

kunne	vært	gjort	enklere,	så	det	gikk	mye	tid	til	bare	det	å	fylle	inn	søknaden,	samt	at	

det	tok	tid	å	få	svar	på	søknaden.	

Under	perioden	han	var	i	praksis	benyttet	han	NAV	sine	nettsider	for	å	registrere	

timene	han	hadde	jobbet	inn	på	det	som	kalles	meldekort.	Timene	måtte	bli	registrert	

på	meldekortet	på	nettsidene	for	at	han	skulle	få	utbetalt	tiltakspenger,	og	akkurat	

dette	var	veldig	enkelt	og	greit	å	gjøre.	Da	han	fikk	høre	av	en	kamerat	at	han	også	

hadde	muligheten	til	å	få	reisekostnadene	dekket	ble	det	derimot	vanskeligere	å	finne	

frem.	Kristian	forsøkte	først	å	finne	ut	av	dette	på	nettsidene	til	NAV,	deretter	på	

google,	men	fant	ikke	den	informasjonen	han	søkte.	Til	slutt	kontaktet	han	NAV	og	fikk	

hjelp	til	å	finne	frem	til	informasjonen	og	søknaden	slik	at	han	fikk	søkt	om	å	få	dekket	

reisekostnadene.	Kristian	gjør	seg	flere	tanker	rundt	dette,	og	tenker	at	det	finnes	mye	

man	har	rett	til,	men	som	ikke	blir	presentert	på	nettsidene	til	NAV,	og	som	igjen	gjør	at	

du	blir	avhengig	av	nettverket	rundt	deg	for	å	vite	hva	du	har	rett	til.		

«Det	er	veldig	mye	informasjon	som	ligger	der	(nettsiden)	som	er	beskrevet	på	en	

måte	for	folk	som	sitter	i	systemet.	Det	er	en	del	skjønn	der,	har	du	lang	reisevei,	

hva	menes	egentlig	med	lang.	Jeg	vet	ikke	hva	jeg	har	rett	til	eller	ikke.»	

	

Energikrevende 

Kristian	har	et	blandet	forhold	til	NAV	i	ettertid	av	prosessen	han	har	vært	gjennom.		



	 61	

«Rett	etter	prosessen	så	syntes	jeg	at	prosessen	var	veldig	tungrodd,	og	jeg	

skjønner	at	hvis	folk	skal	behandles	likt	så	må	man	gjennom	et	sånt	slusesystem.	

Og	det	virket	veldig	tungvidt.»	

I	senere	tid	har	han	jobbet	tettere	med	NAV-ansatte,	og	han	har	en	bedre	forståelse	av	

hvilke	problemer	hver	NAV-ansatt	møter	på.	Som	NAV-ansatt	fungerer	man	både	som	

forvalter	og	som	hjelper,	og	hvis	du	kun	gjennomfører	et	av	områdene	så	vil	ikke	det	

andre	fungere.	Kristian	forstå	at	NAV-brukeren	må	gjennom	en	søknadsprosess,	men	

han	føler	at	problemet	med	at	alle	da	behandles	likt	gjør	at	ingen	vil	føle	seg	sett	og	hørt	

av	NAV,	og	dette	kan	føre	til	at	man	ikke	kommer	seg	på	bedringens	vei.	Selv	føler	

Kristian	at	han	fikk	den	hjelpen	han	trengte,	selv	om	han	egentlig	gjorde	mye	av	jobben	

selv.		

«Siden	jeg	måtte	ha	arbeidstrening	og	ikke	kunne	jobbe	gratis	så	var	det	mye	jeg	

måtte	gjennom.	Og	jeg	hadde	jo	ordnet	alt	selv,	så	jeg	skjønner	ikke	helt	hvorfor	

ikke	det	bare	kan	leses	igjennom	og	se	at	dette	er	bra.	Sånn	er	det	når	ting	skal	

sluses	gjennom.	Men	så	har	jeg	også	hørt	praksisplasser	fungerer	veldig	dårlig,	

sånn	fra	å	bli	kasteball,	og	at	folk	utnytter	gratishjelpen.»	

Han	føler	seg	heldig	som	fikk	praksisplassen	som	gjorde	hverdagen	hans	mye	bedre,	og	

han	tenker	at	det	må	være	vanskelig	for	dem	som	bare	blir	kastet	ut	til	en	arbeidsplass	

de	har	null	interesse	for.	Det	å	være	i	en	jobbsøkerprosess	er	noe	Kristian	ikke	unner	

noen.	Selv	opplevde	han	denne	prosessen	som	svært	nedbrytende	og	han	forteller	at	

det	er	lett	å	gå	inn	i	seg	selv,	og	stille	spørsmål	om	man	faktisk	er	bra	nok.	Samt	så	er	

det	lett	å	føle	seg	ensom	når	omtrent	alle	menneskene	rundt	deg	har	enten	skole	eller	

jobb	hver	dag,	mens	du	sitter	hjemme	og	forsøker	å	få	deg	jobb.	Han	mener	det	er	viktig	

for	alle	mennesker	å	føle	seg	nyttig	og	at	man	bidrar	til	samfunnet.	Kristian	følte	seg	

heldig	over	at	han	hadde	noen	små	prosjekter	på	siden	når	han	gikk	arbeidsledig,	og	

følte	med	disse	prosjektene	at	han	bidro	til	samfunnet.	Han	påpeker	også	at	det	er	

viktig	at	man	ikke	bare	føler	seg	som	et	tall	på	et	papir	hos	NAV,	men	at	man	får	

følelsen	av	at	noen	faktisk	ønsker	å	hjelpe	deg.		
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Digitalisering 

Når	vi	snakker	om	digitaliseringen	og	hvordan	han	kunne	ønske	seg	at	NAV	kan	

fungere,	så	kunne	han	ønske	at	det	på	en	enklere	måte	var	mulig	å	ha	direkte	kontakt	

med	veileder,	og	at	man	da	fikk	en	«en	til	en»	opplevelse.		

«Ting	blir	jo	lettere	for	folk	hvis	man	kan	gjøre	det	hjemmefra.»	

Kristian	kan	tenke	seg	at	noen	personer	kanskje	ikke	har	en	like	innholdsrik	dag	

bestandig,	og	det	å	dra	på	NAV-kontoret	er	kanskje	den	eneste	fysiske	kontakten	man	

har	med	noen	den	uken	eller	måneden.		

Kristian	tenker	at	en	robot	eller	en	datamaskin	aldri	kan	vise	den	sympatien	eller	

følelsene	som	vi	mennesker	har,	og	det	vil	derfor	være	viktig	med	menneskelig	kontakt.	

Skulle	Kristian	vært	gjennom	prosessen	en	gang	til,	så	hadde	han	ønsket	å	ha	mer	

direkte	kontakt	med	veileder,	samt	at	han	hadde	ønsket	en	raskere	responstid	på	

mailer	og	eventuelt	telefontid.	Han	opplever	også	at	mye	av	informasjonen	som	står	

skrevet	på	nettsidene	er	vanskelig	å	forstå,	og	det	føles	som	om	den	er	skrevet	til	

personer	som	allerede	sitter	med	mye	kunnskap	om	NAV.	Det	kan	virke	som	at	man	

blir	avhengig	av	eksisterende	nettverk	for	å	få	informasjonen	man	er	ute	etter.		

«Mange	av	de	som	jeg	har	jobbet	med	fortalte	at	de	slet	veldig	med	språket.	Det	er	

skrevet	på	en	biografisk	måte.	Flere	av	dem	sa:	hvorfor	kunne	de	ikke	hatt	for	

eksempel	NAV	for	dummies,	at	det	ble	oversatt	til	et	mer	folkelig	språk.	Det	er	mye	

terminologi	som	NAV	selv	bruker.»	

Ettersom	informasjonen	er	skrevet	så	vanskelig,	så	blir	man	enda	mer	avhengig	av	

veilederen	sin	og	det	å	kontakte	NAV.	Den	vanskelige	teksten	gjør	også	distansen	

mellom	NAV	og	bruker	enda	større.	Dette	får	Kristian	til	å	føle	seg	veldig	liten	i	forhold	

til	NAV	og	systemene	deres.	Han	har	også	forstått	det	slik	at	en	veileder	kan	ha	mellom	

100-150	personer	som	de	skal	hjelp,	og	han	tenker	at	det	da	vil	være	vanskelig	å	gi	folk	

den	hjelpen	de	trenger	når	NAV-ansatte	føler	at	organisasjonen	er	underbemannet.	

«[...]	av	og	til	ringte	jeg	inn	til	sentralbordet,	og	da	følte	jeg	at	det	her	er	det	store	

maskineriet	som	styrer	alt,	og	jeg	må	forholde	meg	til	dem	og	det	de	kan,	og	det	er	

ikke	noe	wiggleroom	for	andre	ting.»	

Kristian	har	fått	den	oppfatningen	at	også	ansatte	hos	NAV	føler	seg	som	en	liten	brikke	

i	et	stort	system.	
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«Systemet	er	rigget	for	å	ikke	gjøre	folk	glad.»	

	NAV	har	som	mål	om	å	hjelpe,	men	hjelpen	blir	ikke	gitt	på	riktig	måte,	noe	som	

resulterer	i	en	psykisk	belastning,	samt	at	distansen	mellom	de	som	hjelper	og	de	som	

får	hjelp	blir	og	er	veldig	stor.		

	

8.6 Bruker NAV – Fredrik  

Fredrik	er	i	dag	student	og	i	november	2015	fikk	han	diagnosen	ME.	Diagnosen	fikk	han	

påvist	ett	og	et	halvt	år	etter	at	han	hadde	kyssesyken.	I	denne	perioden	hadde	han	

utallige	besøk	hos	legen	som	et	forsøk	på	å	få	noen	svar.	Sommeren	før	han	fikk	

diagnosen	ble	han	sendt	til	utredning	for	ME.	På	denne	tiden	var	han	også	student,	og	

det	endte	med	at	han	måtte	permitteres	fra	studiene	grunnet	sykdommen.	Da	startet	

hans	kontakt	med	NAV.	Når	han	forteller	om	sin	erfaring	med	kontakten	med	NAV	så	

har	han	ikke	mye	positivt	å	si.	Det	var	først	da	Fredrik	ble	diagnostisert	med	ME	at	han	

tok	kontakt	med	NAV	for	å	søke	om	å	få	støtte.	Han	fikk	da	beskjed	av	legen	at	nå	som	

han	hadde	blitt	diagnostisert,	så	kunne	han	søke	om	støtte	fra	NAV.		

	

Vanskelig å finne informasjon 

Først	og	fremst	så	syntes	Fredrik	at	det	var	omtrent	umulig	å	finne	frem	til	

søknadskjemaet	han	skulle	fylle	ut.	Han	syntes	det	var	vanskelig	å	forstå	hvilket	skjema	

som	gjaldt	for	han,	og	dette	gjorde	han	frustrert.	Han	forsøkte	å	kontakte	NAV	via	mail	

for	å	få	hjelp	til	å	finne	ut	av	hvilket	skjema	som	gjaldt	han.	NAV	sin	respons	til	mailen	

var	å	sende	han	en	lang	liste	med	informasjon	om	flere	forskjellige	skjemaer,	og	dette	

gjorde	det	ikke	enklere	for	han.	Det	endte	derfor	med	at	han	måtte	spørre	legen	om	

hjelp,	og	legen	hans	fant	frem	til	riktig	skjema	for	han	og	ga	han	det.	Etter	å	ha	sendt	inn	

søknad	om	arbeidsavklaringspenger	(AAP)	ble	han	kontaktet	for	et	møte.		

	

Energikrevende 

«Møtet	med	NAV	var	en	stor	påkjenning	for	meg	både	før,	under	og	etter	møtet.	

Jeg	fikk	en	følelse	av	at	jeg	ble	innkalt	til	møte	for	å	teste	om	jeg	løy	om	tilstanden	

min,	og	at	de	ønsket	kontrollere	om	jeg	faktisk	var	syk»		



	 64	

Etter	møtet	satt	han	med	en	følelse	av	at	han	hadde	tapt,	eller	at	han	hadde	gjort	noe	

galt	uten	å	gjøre	noe	galt.	Han	er	glad	for	at	dette	var	det	eneste	møtet	han	måtte	ha	

med	NAV,	og	han	fikk	AAP	noen	måneder	etter	at	han	sendte	inn	søknaden.	I	tiden	hvor	

han	mottok	penger	måtte	han	annen	hver	uke	registrere	i	meldekort	at	han	var	syk	og	

ikke	hadde	jobbet.	Dette	fylte	han	ut	på	nettet,	og	akkurat	denne	delen	med	nettsiden	

var	han	svært	fornøyd	med.	Det	var	enkelt	og	greit	å	fylle	ut,	og	det	ble	som	en	rutine	

for	han.	Fredrik	fortalte	at	det	å	fylle	ut	meldekort	tok	et	knapt	minutt.		

	

Digitalisering 

Hvis	Fredrik	skulle	vært	gjennom	hele	denne	prosessen	igjen	så	kunne	han	ønske	at	

han	slapp	å	ha	direkte	kontakt	med	NAV	selv.	Drømmesituasjonen	hans	ville	vært	om	

det	hadde	vært	direkte	kontakt	mellom	lege	og	NAV,	og	om	det	eventuelt	var	en	verge	

som	kunne	håndtere	prosessen	og	kontakten	med	NAV	for	han.	Som	ME	syk,	forteller	

han	at	bare	det	å	gjøre	enkle	oppgaver	som	å	lage	middag	var	krevende,	så	hver	gang	

han	måtte	være	i	kontakt	med	NAV	så	påvirket	det	han	både	fysisk	og	psykisk.	Han	

kunne	også	gjerne	ønske	seg	at	det	var	mulighet	for	å	chatte	med	NAV	via	nettsiden.	

Ved	hjelp	av	chatt	kunne	han	fått	svar	på	alt	det	han	lurte	på	i	løpet	av	kort	tid,	fremfor	

å	vente	en	uke	for	å	få	svar	på	en	mail	som	var	lite	utfyllende.	Det	hadde	også	vært	

enklere	for	han	å	finne	frem	til	riktig	søknadsskjema	om	han	kunne	benyttet	seg	av	en	

chatt.	Fredrik	er	i	dag	i	bedre	form,	men	han	forteller	at	han	unner	ingen	å	måtte	ha	

kontakt	med	NAV.	
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9 Utfordringer i møte med NAV 

Ved	hjelp	av	temaene	som	Verne	(2015)	bruker	i	hennes	analyse,	velger	jeg	å	bruke	

omtrent	de	samme	temaene	for	å	analysere	brukerintervjuene.	Verne	(2015)	

analyserer	telefonsamtalene	hun	har	lyttet	til	hos	Skatteetaten.	Analysen	hennes	

identifiserer	utfordringer	mellom	borgeren	og	Skatteetaten,	og	den	ser	på	hvilke	

utfordringer	som	oppstår	i	kommunikasjonen	mellom	borgeren	og	Skatteetaten.		

De	identifiserte	utfordringene	hos	Verne	(s.	54,	2015)	har	blitt	temaene	til	den	

tematiske	analysen,	og	disse	temaene	er:	

1. Borgernes	livssituasjon:	handler	om	hvordan	borgernes	livssituasjon	kan	bidra	

til	endringer	i	skatten	til	borgeren,	og	det	kan	påvirke	om	borgeren	har	evnen	

til	å	forandre	skatten.	

2. Puttekasse:	handler	om	at	borgeren	skal	kunne	tolke	og	klassifisere	handlinger	

og	situasjoner	i	livet	sitt.	

3. Bruk	av	nettsidene:	kan	være	en	utfordring	i	seg	selv.	

4. Forståelse	av	interne	strukturer:	noen	forespørsler	viser	at	borgeren	trenger	en	

forståelse	av	de	interne	strukturene	hos	Skatteetaten	

5. Tekniske	problemer	og	særegenheter:	tekniske	feil	kan	oppstå	

6. Manuelle	oppgaver	og	dokumentasjon:	noen	oppgaver	blir	gjort	manuelt	

7. Lover	og	regler:	kan	være	både	vanskelig	å	forstå	og	vanskelig	å	bruke	riktig	

8. Andre	offentlige-	og	private	virksomheter:	handler	om	andre	parter	som	kan	gi	

utfordringer	for	borgeren,	og	gjør	det	mer	komplisert	for	Skatteetaten	å	løse.	

I	Verne	(2015)	sin	forskning	har	de	interne	brukerne	hos	Skatteetaten	vært	fokuset,	og	

hun	har	sett	på	systemene	fra	innsiden	og	ut.	Dette	skiller	seg	fra	min	forskning,	hvor	

jeg	har	fokus	på	de	eksterne	brukerne	hos	NAV	og	ser	på	systemene	fra	utsiden	og	inn.	

Dette	skillet	kan	gi	en	forståelse	på	hvorfor	noen	av	de	overnevnte	temaene	er	mer	

nyttige	enn	andre	i	min	analyse.			

De	temaene	jeg	bruker	fra	Verne	(2015)	er:	

1. Brukerens	situasjon:	forklarer	noe	om	hvilken	livssituasjon	brukeren	er	i	ved	

kontakt	med	NAV.	

2. Puttekasse:	fokuserer	på	hvilken	kategori	brukeren	passer	inn	i,	og	at	brukeren	

blir	plassert	i	en	kategori	for	å	kunne	behandle	saken	hos	NAV	

3. Bruk	av	systemene/nettsiden:	brukernes	bruk	av	nettsidene	til	NAV	
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4. Lover	og	regler:	de	lovene	og	reglene	som	brukerne	diskuterer	og	som	kanskje	

kan	sette	begrensninger	

5. Andre	offentlige-	og	private	virksomheter		

Temaene	over	er	de	temaene	som	fungerer	som	mest	relevante	til	denne	forskningen.	

Hvordan	mine	temaer	skiller	seg	fra	eller	er	annerledes	enn	Verne	(2015)	forklares	

under	hvert	av	punktene	under.	Hvert	tema	vil	bli	presentert	med	eksempler	fra	

brukerintervjuene.	Flere	av	eksemplene	kan	passe	inn	i	flere	av	temaene,	men	jeg	har	

forsøkt	å	plassere	dem	inn	i	de	temaene	hvor	hovedproblemet	ved	eksempelet	ligger.		

	

9.1 Tematisk analyse  

Brukerens situasjon 

I	likhet	med	Verne	(2015)	hvor	brukerens	livssituasjon	har	betydning	for	kontakten	

med	Skatteetaten,	vil	dette	også	ha	betydning	for	kontakten	mine	brukere	har	med	

NAV.	I	kontakten	med	Skatteetaten	faller	nødvendigvis	ikke	alle	brukerne/innringerne	

inn	i	denne	kategorien.	Brukerens	livssituasjon	er	grunnen	til	at	brukeren	i	det	hele	tatt	

har	blitt	bruker	hos	NAV,	og	alle	mine	brukere	faller	inn	i	denne	kategorien.	Det	er	altså	

deres	personlige	situasjon	som	har	ført	til	at	brukerne	må	benytte	seg	av	tjenestene	til	

NAV.		

Av	mine	brukere	har	en	blitt	arbeidsledig,	en	sliter	med	angst	og	to	sliter	eller	har	slitt	

med	ME,	og	det	er	denne	situasjonen	som	har	ført	til	tilknytningen	til	NAV.	Brukerne	

har	allerede	kommet	i	kontakt	med	NAV,	og	i	dette	punktet	har	jeg	fokus	på	hvordan	

NAV	inntreffer	ytre	hendelser.	Sammenlignet	med	Verne	(2015)	vil	brukernes	situasjon	

ta	større	plass	hos	NAV	enn	hos	Skatteetaten,	det	er	brukerens	livssituasjon	som	gjør	

dem	til	brukere	av	systemet.	Det	vil	derfor	senere	bli	presentert	en	dypere	forståelse	av	

brukerens	livssituasjon	som	tar	for	seg	de	områdene	som	ikke	blir	dekket	hos	Verne	

(2015).		

Selv	om	personen	har	benyttet	eller	benytter	seg	av	tjenestene,	så	kan	også	forskjellige	

situasjoner	igjen	trigge	til	at	brukerne	blir	nødt	til	å	kontakte	NAV	eller	benytte	seg	av	

nettsidene	til	NAV.		
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Eksempel	9.1.1:	Etter	at	Kaja	fikk	avslag	på	søknadsbrevet	om	å	få	AAP	tok	hun	

kontakt	med	NAV	for	å	sette	opp	et	møte	med	veilederen	sin.	Hun	opplevde	

dokumentet	hun	hadde	fått	som	vanskelig	å	forstå,	og	ønsket	en	tydeligere	og	mer	

folkelig	forklaring	på	hvorfor	søknaden	ble	avvist.	Veiledningen	hjalp	henne	med	å	

forstå	hvorfor	hun	fikk	støtte,	men	hun	fikk	ikke	noe	svar	på	hva	som	må	til	for	at	

hun	kan	få	noen	form	for	økonomisk	støtte	fra	NAV.		

I	eksempelet	ser	vi	at	dokumentet	Kaja	fikk	tilsendt	var	det	som	trigget	henne	til	å	ta	

kontakt	med	NAV,	og	situasjonen	til	Kaja	ble	endret	når	hun	plutselig	fikk	avslag	på	en	

søknad	som	hun	tidligere	hadde	fått	godkjent.		

Eksempel	9.1.2:	Da	Jørgen	begynte	å	slite	med	angst	i	jobbsammenheng	ble	han	

først	fulltidssykemeldt,	og	da	han	tok	kontakt	med	arbeidsgiveren	sin	angående	

siste	lønning	fikk	han	beskjed	om	at	den	allerede	var	utbetalt.	Jørgen	forstod	ikke	

hva	han	mente,	men	arbeidsgiveren	fortalte	han	at	han	hadde	sluttet	i	jobben	før	

han	fikk	muligheten	til	å	få	sykepenger.	Dette	var	startet	på	Jørgens	forhold	med	

NAV.	

Eksempel	9.1.3:	Da	Kristian	fikk	høre	av	en	kamerat	at	det	var	mulig	å	få	dekket	

reiseutgiftene	til	og	fra	jobb	når	han	gikk	på	tiltak,	kontaktet	han	NAV	for	å	finne	

ut	av	dette.	Han	forsøkte	først	å	lete	på	nettet,	men	uten	hell,	så	ble	han	nødt	til	å	

ringe	inn	til	NAV.		

Brukerens	situasjon	vil	være	det	som	styrer	hvor	mye	kontakt	brukeren	har	med	NAV.	

Desto	oftere	situasjoner	endrer	seg,	desto	oftere	må	brukeren	kontakte	NAV.	I	

eksempel	9.1.3	var	det	en	kamerat	av	Kristian	som	fortalte	om	noe	som	førte	til	at	

situasjonen	endret	seg,	og	han	måtte	kontakte	NAV	for	å	få	den	informasjonen	han	

trengte.	Situasjonene	kan	være	små	og	store	forandringer	i	livssituasjonen	som	gjør	at	

brukeren	må	kontakte	NAV.		

	

Puttekasse 

Det	alle	brukerne	fortalte	i	intervjuene	var	at	de	var	usikre	hva	som	gjaldt	dem	når	de	

gjorde	et	forsøk	på	å	finne	frem	på	nettsidene.	Brukerne	følte	gjerne	at	deres	situasjon	

var	annerledes,	og	det	ble	derfor	vanskelig	å	plassere	seg	selv	i	kategoriene	gitt	på	

nettsidene	til	NAV.	Det	var	også	vanskelig	å	vite	hvilken	søknad	som	gjelder	for	den	

enkelte.	Dette	står	i	likhet	med	Verne	(2015)	hvor	mye	av	årsaken	til	at	innringerne	
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kontaktet	var	for	å	få	hjelp	til	å	vite	hvilken	kategori	de	tilhørte.	Flere	av	dem	opplevde	

det	som	vanskelig	å	håndtere	skatten	på	bakgrunn	av	dette,	og	saksbehandlerne	

oppdaget	at	flere	av	innringerne	misforstod	hvilken	kategori	de	tilhørte.		

Eksempel	9.1.4:	Kristian	meldte	seg	opp	som	arbeidsledig	for	han	ønsket	å	få	

ekstra	oppfølging	i	perioden	som	arbeidsledig.	I	kontakten	med	hans	tildelte	

veileder	var	veilederen	først	uenig	i	at	han	skulle	ha	meldt	seg	opp,	og	Kristian	

opplevde	veilederen	som	usikker	i	valget	på	hvor	hun	skulle	plassere	han.	Kristian	

ønsket	å	benytte	seg	av	de	tjenestene	NAV	har	å	tilby	han	som	arbeidsledig,	mens	

veilederen	var	usikker	på	om	han	skulle	vært	registrert	eller	ikke	ettersom	at	

Kristian	var	relativt	selvstendig	i	prosessen.		

Eksempel	9.1.5:	Kaja	føler	det	håpløst	å	vite	hvor	hun	skal	bli	plassert.	Avslaget	på	

søknaden	for	å	få	økonomisk	støtte	hadde	som	forklaring	at	Kaja	ikke	kan	få	

penger	fordi	ME	ikke	kan	behandles	medisinsk.	Dette	førte	til	at	Kaja	nå	ble	

usikker	på	hvor	hun	passer	inn	for	å	kunne	få	økonomisk	støtte	fra	NAV.	Under	

samtale	med	veilederen	viser	det	seg	også	at	veilederen	er	usikker	på	hvordan	de	

kan	gå	frem	for	å	få	den	støtten	hun	trenger.		

I	eksempel	9.1.4	og	9.1.5	kan	vi	se	at	både	brukeren	og	NAV	kan	være	usikker	på	i	

hvilken	kategori	brukeren	skal	plasseres.	Hvordan	en	veileder	skal	plassere	en	person	

inn	i	en	kategori	kan	være	vanskelig,	og	det	kan	sammenlignes	med	utfordringene	ved	å	

klassifisere	en	fugl	(Lynch	&	Law,	1999).	I	følge	Lynch	og	Law	(1999)	vil	en	som	nylig	

har	begynt	med	fugletitting	identifisere	fugler	ved	hjelp	av	illustrasjoner	og	tekstlig	

beskrivelse.	Fugletitteren	vil	i	flere	runder	sammenligne	fuglen	med	illustrasjonen	og	

den	tekstlige	beskrivelsen	før	han/hun	bestemmer	seg	for	hvilken	type	fugl	det	er.	

Denne	type	kategorisering	kan	sammenlignes	med	hvordan	NAV	forsøker	å	finne	ut	av	

hvilken	kategori	den	enkelte	brukeren	passer	inn	i	med	tanke	på	de	gitte	

retningslinjene.		

Brukerne	opplever	det	også	som	vanskelig	å	vite	hvor	de	skal	plassere	seg	selv,	og	de	

synes	det	er	vanskelig	å	vite	hvilken	informasjon	som	gjelder	dem	selv.	Slik	nettsiden	til	

NAV	er	lagt	opp	i	dag,	presenteres	valgene	med	hvilken	situasjon	du	er	i.	Problemet	her	

blir	om	brukeren	ikke	klarer	å	plassere	seg	selv	innen	en	av	disse	valgalternativene	

som	NAV	presenterer,	og	dette	resulterer	gjerne	i	frustrasjon	over	å	ikke	vite	hvilken	

informasjon	som	gjelder	for	seg	selv.		
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Bruk av systemet/nettsiden 

Som	vi	har	fått	presentert	i	resultatene	fra	intervjuene	kan	vi	se	at	det	ligger	en	del	

frustrasjon	rundt	bruk	av	nettsidene.	Noe	av	frustrasjonen	ligger	i	forrige	kategori,	

«Puttekassen»,	mens	annen	frustrasjon	kan	være	på	det	brukerne	føler	mangler,	eller	

den	informasjonen	de	ikke	klarer	å	finne.	Det	som	oftest	oppleves	som	vanskelig	for	

brukerne	er	prosessen	for	å	finne	rett	informasjon	som	gjelder	for	dem.	Etter	å	ha	

funnet	denne	informasjonen	og	prøvd	seg	en	del	frem,	kan	det	vise	seg	at	noe	av	

frustrasjonen	forsvinner.		

Eksempel	9.1.6:	Kaja	har	opplevd	det	å	holde	kontakt	med	NAV	som	noe	vanskelig,	

og	har	vært	frustrert	over	hvor	lenge	hun	må	stå	i	telefonkø	for	å	komme	

gjennom.	Da	hun	oppdaget	at	det	var	mulig	å	kontakte	veilederen	sin	via	en	såkalt	

aktivitetsplan	ble	dialogen	enklere	for	henne.	Kaja	fortalte	at	det	var	vanskelig	å	

sette	seg	inn	i	hvordan	dette	fungerte,	men	når	hun	først	forstod	hvordan	hun	

kunne	holde	kontakten	ble	det	enkelt	å	bruke.		

Eksempel	9.1.7:	Fredrik	opplevde	prosessen	med	å	få	støtte	som	krevende.	Da	han	

skulle	forsøke	å	finne	søknaden	om	AAP	slet	han	så	mye	at	han	ble	nødt	til	å	

spørre	legen	sin	om	hjelp.	Det	endte	med	at	legen	hans	skrev	ut	søknaden	for	han	

slik	at	han	fikk	søkt	om	AAP.	Da	han	fikk	godkjent	søknaden	om	AAP	ble	bruken	av	

nettsidene	enklere.	Hver	fjortende	dag	måtte	han	inn	på	nettsiden	for	å	registrere	

at	han	fortsatt	var	syk	og	ikke	kunne	jobbe.	Dette	gjorde	han	inne	på	

«meldekortet»,	og	bruken	av	meldekortet	følte	han	var	enkelt	å	gjøre.	Han	

konstaterte	også	at	dette	gjerne	ble	enklere	fordi	han	måtte	inn	å	registrere	timer	

hver	fjortende	dag,	og	det	ble	en	rutine	for	han	i	de	seks	månedene	han	fikk	AAP.	

Av	de	brukerne	som	hadde	brukt	meldekort,	så	fortalte	alle	sammen	at	bruk	av	

meldekort	var	enkelt	å	bruke,	og	det	var	en	funksjon	de	var	fornøyd	med	på	nettsiden	

til	NAV.	Aktivitetsplanen	var	det	kun	Kaja	som	snakket	noe	om,	og	det	er	usikkert	å	si	

om	flere	av	brukerne	benyttet	seg	av	dialogen	inne	på	aktivitetsplanen,	men	Kaja	likte	

svært	godt	å	ha	denne	funksjonen	tilgjengelig	på	nettsiden.		

Eksempel	9.1.8:	Jørgen	har	opplevd	vanskeligheter	og	problemer	rundt	det	å	fylle	

ut	søknader	på	nettsidene	til	NAV.	Han	forteller	at	hovedproblemet	er	hvis	du	gjør	

en	liten	feil	så	må	du	som	oftest	begynne	helt	på	nytt,	og	dette	kan	bidra	til	å	
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skape	mye	frustrasjon.	Det	å	fylle	ut	skjemaer	kan	føles	litt	skummelt	fordi	man	

lett	kan	bli	redd	for	å	trykke	feil.	En	feil	avkrysning	kan	føre	til	at	du	ikke	får	noe	

støtte	i	det	hele	tatt.	Dette	gjør	at	Jørgen	ikke	er	så	glad	i	å	bruke	nettsidene.	Han	

opplever	flere	områder	ved	nettsiden	som	vanskelig	å	forstå	og	å	bruke,	dette	

fører	til	at	han	forsøker	å	unngå	å	bruke	nettsidene.		

Det	å	bruke	nettsidene	til	NAV	kan	fort	oppleves	som	vanskelig,	men	deler	av	nettsiden	

kan	være	enkel	å	bruke.	De	funksjonene	på	nettsiden	som	oppleves	som	enkle	å	bruke	

er	funksjoner	som	gjerne	blir	brukt	gjentatte	ganger.	I	følge	Bratteteig	&	Verne	(2016)	

kan	man	designe	«enkelt»	ved	hjelp	av	«unlearning»	som	handler	om	å	venne	seg	av	en	

gammel	vane	før	man	kan	lære	ny	teknologi,	og	la	den	nye	læringen	bli	til	en	vane.	En	

annen	måte	å	designe	«enkelt»	på	vil	være	å	designe	noe	som	ligner	på	det	folk	er	kjent	

med	fra	før	av.	Begge	disse	måtene	å	designe	enkelt	på	kan	det	tenkes	at	meldekortet	

har	truffet	noe	på.	De	aller	fleste	av	oss	har	vært	i	arbeidslivet	før,	om	det	har	vært	

fulltid	eller	en	deltidsstilling	ved	siden	av	studiene.	Vi	kan	derfor	også	anta	at	de	aller	

fleste	har	fylt	ut	timelister	for	å	registrere	hvor	mange	timer	de	har	jobbet	den	enkelte	

dagen.	Meldekortet	vil	fungere	som	en	timeliste	hvor	man	registrerer	antall	timer	man	

har	jobbet	på	tiltak,	eller	om	man	har	vært	syk	i	de	timene	man	egentlig	skulle	jobbet.	I	

søknadsprosessen	kan	vanene	fra	arbeidslivet	ha	forsvunnet,	og	etter	å	ha	registrert	

timer	i	meldekortet	noen	ganger	kan	det	å	fylle	ut	meldekortet	bli	en	vane.	Dette	vil	

gjelde	for	meldekortet	på	nettsidene	til	NAV,	og	kan	kanskje	bidra	til	å	forklare	hvorfor	

meldekortet	er	en	av	funksjonene	som	brukerne	er	fornøyd	med	å	bruke.	Disse	måtene	

å	designe	«enkelt»	på	kan	eventuelt	tas	med	inn	i	utformingen	av	de	funksjonene	som	

oppleves	som	vanskelige.	

	

Lover og regler 

Det	er	mange	lover	og	regler	å	forholde	seg	til	når	det	gjelder	NAV.	Det	er	mye	for	de	

ansatte	hos	NAV	å	forholde	seg	til,	og	det	kan	være	vanskelig	for	brukerne	å	forstå	de	

forskjellige	lovene	og	reglene.	Lovene	og	reglene	kan	være	til	som	et	hjelpemiddel	for	å	

sørge	for	at	alle	for	lik	behandling,	men	det	kan	også	sette	begrensninger	som	gjør	det	

vanskelig	å	se	hele	mennesket.		

Eksempel	9.1.9:	Da	Kristian	fikk	tilbud	om	å	gå	inn	i	arbeidstrening	hos	en	bedrift,	

så	var	det	lover	og	regler	som	gjorde	at	han	ikke	kunne	begynne	å	jobben	med	en	

gang.	I	Norge	er	det	ikke	lov	til	å	jobbe	gratis,	og	bedriften	ønsket	å	ha	Kristian	på	
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prøvetid.	Bedriften	ba	Kristian	kontakte	NAV	for	å	bli	ansatt	hos	bedriften	via	

tiltakstilbudet	som	er	hos	NAV.	Søknadsprosessen	her	førte	til	at	Kristian	måtte	

vente	noen	uker	før	han	hadde	lov	til	å	begynne	å	jobbe.	Kristian	fikk	hjelp	fra	

bedriften	om	hva	han	skulle	spørre	etter	når	han	kontaktet	NAV,	og	dette	hjalp	

prosessen	med	å	få	Kristian	ut	i	arbeid.		

Eksempel	9.1.10:	Da	Jørgen	skulle	ut	i	arbeidstrening	var	det	lover	og	regler	som	

gjorde	at	han	ikke	fikk	inn	noen	lønn	fra	jobben	han	var	i.	Denne	jobben	han	skulle	

ut	i	arbeidstrening	i	var	en	jobb	han	hadde	klart	å	ordne	selv,	uten	hjelp	fra	NAV.	

Etter	en	god	stund	med	kun	dagpenger	som	inntekt	tenkte	han	at	han	endelig	

skulle	få	inn	litt	mer	penger	en	måned,	men	der	tok	han	feil.	I	tiden	han	var	i	

arbeidstrening	fikk	han	kun	dagpengene.	Han	føler	at	det	er	mangel	på	

individuelle	regler	som	kan	være	med	på	å	gjøre	folk	raskere	friske,	og	klare	for	å	

komme	ut	i	arbeidslivet	for	fult.	Lovene	og	reglene	kan	sette	begrensninger	for	

Jørgen,	og	det	kan	bidra	til	en	langsommere	bedringsprosess.	Jørgen	fortalte	at	

det	å	få	litt	mer	penger	en	måned	kan	være	en	opptur	når	man	sliter	med	psykiske	

lidelser,	og	det	kan	ta	bort	noen	av	de	mange	bekymringene	man	går	rundt	med.		

Både	Jørgen	og	Kristian	måtte	følge	gitte	lover	og	regler	for	å	i	det	hele	tatt	kunne	jobbe	

mens	de	mottok	tjenester	fra	NAV,	og	dette	kunne	bli	opplevd	som	en	begrensning	for	

dem.	Kristian	ønsket	å	komme	seg	raskt	ut	i	jobb,	han	fortalte	at	det	begynte	etterhvert	

å	gå	utover	psyken	hans	at	han	ikke	var	i	jobb.	Han	kom	seg	i	jobb,	men	hadde	det	vært	

opp	til	han	skulle	han	gjerne	begynt	å	jobbe	så	raskt	som	mulig.	Det	var	tungt	for	Jørgen	

å	skulle	jobbe	fulltid	og	kun	få	utbetalt	dagpenger	på	ca.	3500	kroner,	enn	rundt	21	

tusen	kroner	som	han	kunne	fått	hvis	han	fikk	lønnen	fra	jobben.	Som	Jørgen	fortalte	så	

kunne	høyere	inntekt	gitt	en	opptur	for	han,	og	man	spekulere	i	om	det	kunne	hjulpet	

på	formen	hans.		

I	eksempel	9.1.1	fikk	vi	høre	at	Kaja	ikke	fikk	godkjent	søknaden	om	få	AAP,	og	årsaken	

bak	dette	var	endringer	i	lover	og	regler	som	tilsier	at	ME	ikke	kan	behandles	

medisinsk.	Igjen	kan	vi	se	at	lover	og	regler	kan	fungere	som	en	begrensning,	og	for	

Kaja	sin	del	så	kunne	hun	fått	søknaden	godkjent	hadde	hun	blitt	syk	noen	år	før.	

Lovendringene	gjorde	en	stopper	for	å	få	godkjent	søknaden	til	Kaja.		
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Andre offentlige- og private virksomheter 

Hos	Verne	(2015)	har	andre	offentlige-	og	private	virksomheter	vært	med	på	å	påvirke	

skatten	til	brukeren.	Det	kan	ha	vært	en	arbeidsgiver	som	har	rotet	det	til	for	brukeren	

hvor	ikke	Skatteetaten	har	mulighet	til	å	hjelpe.	Det	kan	også	være	NAV	som	har	gjort	

en	endring	som	har	ført	til	at	skatten	blir	feil	for	brukeren.	Dette	vil	være	problemer	

som	oppstår	på	bakgrunn	av	handlinger	til	en	tredje	part.	Dette	står	ikke	i	likhet	med	

resultatene	fra	intervjuene	mine.	For	brukerne	så	har	ikke	andre	parter	bidratt	til	

problematikk,	men	problematikken	har	heller	ligget	hos	NAV	direkte.	Det	har	vært	hos	

NAV	vanskeligheten	har	vært	for	mine	brukere,	og	derfor	vil	ikke	dette	temaet	stå	til	

tråd	med	min	data.	Jeg	velger	derfor	å	se	mer	på	noe	av	problematikken	som	brukerne	

har	uttalt	seg	om	kontakten	med	NAV.	Dette	er	et	problem	som	gjentar	seg	hos	alle	

brukerne.		

Det	er	mye	brukerne	synes	er	vanskelig	å	forstå	hos	NAV,	og	når	noe	er	vanskelig	å	

forstå	tar	de	gjerne	kontakt	med	NAV	for	å	få	hjelp	til	å	finne	ut	av	noe.	Flere	av	

brukerne	kan	ofte	oppleve	at	det	å	komme	i	kontakt	med	NAV,	eller	det	å	få	den	hjelpen	

de	søker	kan	være	problematisk.		

Eksempel	9.1.11:	Jørgen	foretrekker	å	besøke	hans	lokale	NAV-kontor	når	han	

trenger	ekstra	hjelp	med	noe,	men	han	kommenterer	at	det	å	få	riktig	informasjon	

og	ordentlig	svar	på	noe	er	veldig	vanskelig.	Han	uttrykker	at	det	å	vinne	i	lotto	er	

enklere	å	få	den	informasjonen	man	trenger	der	og	da.	Det	at	Jørgen	ikke	har	fått	

riktig	informasjon	til	rett	tid	har	skapt	problematikk	for	han.	Jørgen	dro	til	

kontoret	for	å	finne	ut	om	han	skulle	ha	gradert	sykemelding,	han	fikk	da	beskjed	

om	at	han	ikke	skulle	ha	dette.	Seks	måneder	senere	er	han	innom	kontoret	igjen	

og	får	da	beskjed	om	at	han	egentlig	skulle	hatt	det.	Dette	blir	et	økonomisk	tap	

for	Jørgen,	og	den	økonomiske	støtten	kunne	kanskje	bidratt	til	å	bedre	helsen	

hans.		

Eksempel	9.1.12:	Kaja	opplever	at	det	å	komme	i	kontakt	med	NAV	kan	være	

vanskelig.	Hun	føler	at	det	blir	en	stor	avstand	mellom	brukeren	og	den	ansatte	

hos	NAV.	Hun	forteller	at	hvis	man	ringer	inn	til	NAV	må	man	først	sitte	i	

telefonkø	i	omtrent	30	minutter	før	man	kommer	gjennom.	Når	hun	endelig	får	

svar	på	telefonen	blir	personen	hun	snakker	med	nødt	til	å	legge	igjen	beskjed	til	

veilederen	hennes,	og	et	par	dager	senere	ringer	veilederen	tilbake.		
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Det	at	brukerne	både	synes	det	er	vanskelig	å	få	kontakt	med	NAV,	og	at	informasjonen	

som	blir	gitt	ikke	er	riktig	kan	bidra	til	å	gjøre	avstanden	mellom	NAV	og	brukeren	

større.	Denne	distansen	kan	være	et	problem	både	for	NAV	og	for	brukeren,	og	

kommunikasjonen	mellom	dem	kan	være	vanskeligere.		

	

9.2 Brukernes livssituasjon som utfordring 

Med	denne	oppgaven	ønsker	jeg	å	finne	ut	av	hvordan	brukerne	opplever	kontakten	

med	NAV,	og	for	å	kunne	forstå	opplevelsene	deres	vil	det	være	nyttig	å	se	på	det	

mentale	rundt	kontakten	med	NAV.	Det	kan	derfor	tenke	seg	at	temaene	hentet	fra	

Verne	(2015)	ikke	dekker	alle	de	områdene	jeg	ønsker	å	undersøke.	Jeg	ønsker	å	se	

nærmere	på	det	større	bildet,	og	for	å	kunne	gjøre	det	blir	jeg	nødt	til	å	gå	litt	bort	ifra	

temaene	hentet	fra	Verne	(2015).	Temaene	som	ble	brukt	i	forrige	avsnitt	dekker	ikke	

hvordan	forhold	brukerne	har	til	NAV,	og	hvilken	opplevelse	de	har	ved	bruk	av	NAV.	I	

kapittel	3.1	ble	det	presentert	hva	det	innebærer	å	være	sårbar,	og	vi	kan	forstå	det	å	

være	sårbar	som	å	være	utsatt	eller	at	man	har	begrensninger	fysisk	og/eller	kognitivt.	

Ved	hjelp	av	forklaringen	kan	vi	si	at	brukerne	hos	NAV	kan	være	en	sårbar	målgruppe.	

Når	målgruppen	er	sårbar	vil	det	være	andre	hensyn	man	blir	nødt	til	å	ta	enn	om	det	

hadde	vært	en	annen	type	målgruppe.		

Etter	den	tematiske	analysen	basert	på	Verne	(2015)	sine	temaer	oppdaget	jeg	at	det	

var	mye	som	ikke	kunne	plasseres	inn	i	de	forskjellige	temaene.	Det	jeg	oppdaget	var	at	

vi	snakket	mye	om	følelser	i	intervjuene,	og	det	ble	enda	tydeligere	for	meg	hvor	

sårbare	disse	personene	var,	og	hvor	mye	dette	kunne	være	med	på	å	påvirke	hvordan	

NAV	blir	opplevd.		

Eksempel	9.2.1:	Kaja	sliter	som	sagt	med	ME,	og	en	av	symptomene	til	ME	er	at	

hukommelsen	blir	svekket.	Svekket	hukommelse	var	årsaken	til	at	Kaja	ble	nødt	til	

å	delegere	kontakten	med	NAV	over	til	faren	hennes.	Det	ble	vanskelig	for	Kaja	å	

huske	alt	som	ble	sagt	når	hun	snakket	med	NAV	på	telefonen	eller	var	i	et	møte	

med	veilederen.		

Sårbarheten	til	Kaja	kommer	med	symptomene	til	sykdommen,	det	at	Kaja	har	dårlig	

hukommelse	kan	påvirke	opplevelsen	Kaja	har	av	NAV	og	den	kontakten	hun	har	med	

dem.		
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Eksempel	9.2.2:	Fredrik	som	også	sliter	med	ME	fortalte	at	etter	hans	

veiledningsmøte	med	NAV	«var	jeg	så	utslitt	at	jeg	sov	sammenhengende	i	30	

timer	etter	møtet».	Han	fortalte	at	han	opplevde	møtet	som	en	kontroll	for	å	

sjekke	om	han	faktisk	var	syk,	og	han	ble	stresset	av	denne	tanken.	«Det	var	som	

om	jeg	kun	var	der	for	å	bli	testet	i	om	jeg	var	syk,	at	de	ikke	stolte	på	meg	eller	

legene	mine».	Han	følte	seg	nødt	til	å	bevise	ovenfor	NAV	at	han	var	trengende,	og	

at	han	faktisk	var	syk.		

Som	ME-syk	sliter	man	med	alvorlig	fysisk-	og	kognitiv	utmattelse	(se	kapittel	3.3).	

Hvor	mye	energi	en	ME-syk	person	har	kan	være	varierende,	og	på	den	bestemte	dagen	

Fredrik	måtte	dra	på	veiledningsmøte	kan	ha	vært	en	ekstra	tung	dag	for	Fredrik,	som	

igjen	kan	si	noe	om	hvorfor	han	ble	så	utmattet.	Det	at	han	følte	at	han	på	en	måte	ble	

testet	under	møtet	for	å	se	om	han	faktisk	var	syk	var	en	stressende	følelse	for	han.	

Opplevelsen	Fredrik	hadde	med	NAV	i	dette	eksempelet	kan	sies	at	var	energitappende	

og	en	negativ	opplevelse.		

Eksempel	9.2.3:	Jørgen	sliter	med	angst	og	depresjon,	og	han	forteller	at	det	å	dra	

til	NAV-kontoret	eller	det	å	plukke	opp	telefonen	for	å	ringe	til	NAV	er	ekstremt	

energikrevende.	Det	tar	så	mye	ut	av	han	at	han	gjerne	er	helt	utslitt	resten	av	

dagen.		

I	kapittel	3.2	presenteres	det	hva	angst	og	depresjon	er,	og	etter	å	ha	fått	litt	forståelse	

av	hva	dette	innebærer	er	det	enklere	å	forstå	at	Jørgen	blir	utslitt	av	den	kontakten	

han	blir	nødt	til	å	ha	med	NAV.	Når	en	person	er	deprimert	er	gjerne	selvfølelsen	lav,	

mestringstroen	har	forsvunnet,	man	har	liten	tro	på	sin	egen	fremtid,	det	er	tungt	å	

komme	seg	ut	av	sengen	fordi	man	sliter	med	å	gjøre	det	som	gjør	deg	tilfreds	(Holt	et	

al.,	2012).	Dette	kan	være	symptomer	som	Jørgen	ofte	føler,	og	hans	opplevelse	av	NAV	

blir	raskt	avhengig	av	hvor	god	kontakten	med	NAV	er.		

Eksempel	9.2.4:	Kristian	slet	ikke	med	psykiske	plager,	men	i	intervjuet	fortalte	

han	at	desto	lengre	han	gikk	arbeidsledig,	desto	tyngre	ble	det	mentalt	for	han.	

Han	følte	at	«det	var	tungt	å	være	den	eneste	som	ikke	hadde	jobb	av	venner	og	

familie»,	og	han	var	mye	alene.	Kristian	påpeker	at	han	«ikke	unner	noen	å	gå	

arbeidsledig»,	og	tror	mange	raskt	kan	bli	ensomme	og	syke	av	det.		

Kristian	gir	uttrykk	for	at	selv	om	man	nødvendigvis	ikke	sliter	psykisk,	så	kan	man	bli	

mentalt	nedbrutt	av	å	gå	arbeidsledig.	Det	kan	oppleves	som	en	påkjenning	mentalt	
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fordi	man	fort	føler	seg	ganske	alene,	og	man	kan	føle	seg	sårbar.	Ved	mangel	på	

ressurser	kan	man	ifølge	Solbakk	(2014)	inngå	i	kategorien	sårbar.	Det	å	være	

arbeidsledig	blir	sett	på	som	mangel	på	ressurser,	og	vi	kan	derfor	si	at	også	Kristian	

var	sårbar.		

Brukerens	livssituasjon	kan	ha	stor	påvirkning	på	opplevelsen	av	NAV,	og	eksemplene	

over	kan	være	med	på	å	støtte	denne	påstanden.	Hos	NAV	er	brukerne	oftest	sårbare,	

og	dette	påvirker	ikke	bare	kontakten	brukerne	har	med	NAV,	men	det	kan	også	

påvirke	bruken	av	nettsidene	til	NAV.		

Eksempel	9.2.5:	Jørgen	synes	nettsiden	er	så	vanskelig	og	frustrerende	å	bruke	at	

han	heller	velger	å	dra	til	NAV-kontoret	for	å	prøve	å	få	svar	på	det	han	lurer	på.	

Ved	bruk	av	søknadsskjema	blir	Jørgen	fort	veldig	stresset.	Han	forteller	at	han	

«er	redd	for	å	huke	av	på	feil»	slik	at	han	ender	med	å	måtte	gjøre	hele	prosessen	

på	nytt,	og	han	sier	at	det	«da	er	lett	for	å	bli	redd	for	hele	greiene».	Jørgen	gav	

uttrykk	for	at	nettsiden	kan	bidra	til	å	gjøre	angsten	verre	når	han	ikke	vet	hvor	

han	skal	lete	etter	informasjonen	som	gjelder	for	han.		

Jørgen	kan	raskt	bli	stresset	grunnet	de	psykiske	lidelsene	han	sliter	med.	Han	har	fått	

oppleve	hvilke	konsekvenser	det	kan	ha	å	huke	av	feil	i	et	søknadsskjema,	og	det	kan	

forklare	hvorfor	søknadsskjema	kan	oppleves	som	ekstra	stressende.	Konsentrasjonen	

er	ofte	svekket	når	man	sliter	med	angst	og	depresjon	(Holt	et	al.,	2012),	og	det	å	fylle	

ut	et	søknadsskjema	kan	oppleves	som	vanskeligere	for	dem	med	psykiske	lidelser	enn	

de	uten.		

Symptomene	som	kommer	med	angst	og	depresjon,	samt	med	ME	kan	forklare	hvorfor	

flere	av	mine	brukere	har	opplevd	både	kontakten	med	NAV	og	nettsidene	til	NAV	som	

frustrerende	og	vanskelig.	Denne	analysen	kan	bidra	til	å	gi	en	bedre	forståelse	av	

hvordan	man	må	ta	hensyn	til	en	sårbar	målgruppe	ved	utforming	av	en	så	viktig	

nettside	som	NAV	sin.	Funnene	fra	analysen	bidrar	også	til	å	hjelpe	meg	med	å	få	en	

dypere	forståelse	av	hvordan	brukerens	livssituasjon	er	og	har	vært,	og	hvordan	jeg	

bør	vise	hensyn	i	en	workshop,	samt	i	designvalgene.		
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Del 3 - Design 

10 Dagens nettløsning til NAV 

For	å	lettere	kunne	forstå	designtenkningen	i	denne	delen	ønsker	jeg	å	presentere	

hvordan	dagens	nettløsning	hos	NAV	er.	Hvordan	nettsiden	er	i	dag	vil	være	brukernes	

utgangspunkt,	og	kan	bidra	til	å	påvirke	hvilke	designvalg	som	blir	tatt	under	

workshopene.		

	

Figur	5	-	Forsiden	til	www.nav.no	

Figur	5	viser	forsiden	på	nettsiden	til	NAV.	Her	presenteres	tre	valg	som	skal	hjelpe	

brukeren	videre	til	å	finne	den	informasjonen	han/hun	trenger.		
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Figur	6	-	"Hva	er	din	situasjon?"	www.nav.no	

Etter	å	ha	klikket	seg	inn	på	«hva	er	din	situasjon?»	som	vist	på	Figur	5	kommer	

brukeren	inn	på	siden	vist	i	Figur	6.	Her	forsøker	NAV	å	geleide	brukeren	inn	i	den	

kategorien	som	passer	brukerens	situasjon,	og	kategoriene	er	relativt	overordnet.	

	

Figur	7	-	"Sykmelding	og	sykepenger"	www.nav.no	

Figur	7	viser	siden	brukeren	kommer	inn	på	etter	at	brukeren	at	klikket	seg	inn	på	

alternativet	«Sykemeldt?»	fra	Figur	6.	Nok	en	gang	får	brukeren	forskjellige	kategorier	

hvor	brukeren	skal	forsøke	å	plassere	seg	innen	den	gitte	kategorien.		
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Figur	8	-	Informasjonsside	www.nav.no	

Figur	8	viser	informasjon	om	AAP,	og	dette	er	standarden	som	blir	brukt	for	å	formidle	

informasjon	til	brukeren.	Inne	på	denne	informasjonssiden	vises	hovedinformasjonen	

til	den	gitte	kategorien,	og	brukerne	skal	her	kunne	lese	det	som	er	relevant	for	dem.	

Noe	som	ble	oppdaget	i	mine	brukerintervjuer	var	at	mye	av	denne	informasjonen	

kunne	oppleves	som	vanskelig	å	forstå,	og	brukerne	slet	med	å	forstå	om	

informasjonen	og	kategoriene	gjaldt	seg	selv.		

	

Figur	9	-	Oversiktsbilde	inne	på	"Ditt	NAV"	

Figur	9	illustrerer	hvordan	dagens	«Min	side»,	også	kalt	«Ditt	NAV»,	ser	ut.		
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Figur	10	–	Dokumentinformasjon	

Figur	10	viser	hvilken	informasjon	som	blir	presentert	hvis	brukeren	forsøker	å	klikke	

seg	inn	på	et	dokument	som	ligger	inne	på	«min	side».	Dette	er	beskjeden	som	kommer	

selv	med	innlogging	ved	hjelp	av	BankID.		

Dette	er	bare	et	overblikk	over	deler	av	dagens	nettside	for	å	vise	hva	som	er	

utgangspunktet	for	brukerne	i	workshopene,	samt	mitt	utgangspunkt.	Det	viser	også	

brukerens	første	møte	med	nettsidene	til	NAV.	
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11 Tredje Iterasjon: Design Workshop 

Dette	kapittelet	tar	for	seg	design-workshopen.	Jeg	presentere	først	hvem	som	ble	med	

i	workshopen,	og	bakgrunnen	rundt	valg	av	deltager.	Deretter	presenterer	jeg	hvordan	

jeg	planla	workshopen,	samt	litt	om	gjennomføringen	av	den.	Under	resultater	

presenteres	designforslag	som	har	blitt	utformet	under	workshopen,	bilder	av	skissene	

vil	også	bli	presentert	her.	Til	slutt	vil	det	også	være	en	analyse	av	workshopen.	

	

11.1 Deltagere 

Flere	av	deltagerne	som	har	blitt	intervjuet	har	vært	eller	er	i	en	sårbar	situasjon,	og	

etter	å	ha	blitt	litt	kjent	med	dem	har	jeg	sett	at	det	kunne	bli	vanskelig	å	plassere	dem	

sammen	i	en	workshop.	Det	er	spesielle	hensyn	man	må	ta	når	det	gjelder	både	PD	og	

sårbare	grupper.	Mine	deltagere	hadde	forskjellige	livssituasjoner	og	årsaker	til	

kontakten	med	NAV,	samt	at	to	av	deltagerne	var	friske	og	tilbake	til	en	«normal»	

hverdag.	Mens	to	av	deltagerne	som	fortsatt	har	kontakt	med	NAV	bor	i	forskjellige	

byer,	noe	som	gjør	det	vanskeligere	å	planlegge	et	møte	sammen.	Jeg	bestemte	meg	

derfor	å	ha	workshop	med	én	deltager.		

Jeg	opplevde	med	Kaja	at	hun	fikk	en	trygghet	til	meg,	og	at	vi	hadde	en	fin	samtale	

under	første	møte.	Den	vanskelige	situasjonen	hun	er	i	trigget	meg	til	å	ønske	å	gå	

videre	med	henne,	og	jeg	valgte	derfor	å	ha	workshop	med	Kaja	som	sliter	med	ME.		

	

11.2 Planlegging og gjennomføring 

Et	ønske	med	denne	workshopen	var	å	ta	tak	i	utfordringene	som	brukeren	møter	på	

når	det	gjelder	nettsidene	til	NAV	og	kontakten	brukeren	har	med	NAV.	Bruk	av	

visuelle	verktøy	kan	være	en	god	måte	kommunisere	og	involvere	deltageren	på	

(Bratteteig	et	al.,	2013).	Jeg	valgte	derfor	å	bruke	visuelle	verktøy	for	å	kommunisere	

design	med	deltageren.	Ettersom	at	nettsidene	til	NAV	var	et	tema	som	kom	mye	opp	i	

intervjuene	mine,	og	ble	sett	på	som	et	frustrerende	moment,	ønsket	jeg	å	kunne	se	på	

forbedringspotensialene	ved	nettsiden	sammen	med	deltageren.	Jeg	valgte	derfor	å	

skrive	ut	ark	med	bilde	av	rammen	til	en	internettleser,	både	i	data-	og	mobilutgave.	

Dette	var	et	valg	jeg	tok	basert	på	intervjuene	hvor	designforslag	til	nettsiden	ble	

diskutert,	og	det	ble	spennende	å	se	om	og	hvordan,	Kaja	ville	fortsette	denne	
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diskusjonen	fra	intervjuet.	Arkene	med	rammene	av	nettleser	var	tomme	skjermbilder	

som	visuelt	skulle	hjelpe	til	i	designprosessen.	Jeg	hadde	også	med	meg	mange	post-it	

lapper	og	fargetusjer.	I	tillegg	til	skjermbildene	hadde	jeg	på	forhånd	skrevet	ut	ark	

med	forskjellige	ord	som	kunne	tilknyttes	NAV	og	det	å	være	syk	(se	vedlegg	C).	Arkene	

ble	klippet	opp	slik	at	hver	lapp	fra	arket	inneholdt	et	ord.	Disse	lappene	var	tenkt	som	

et	hjelpemiddel	for	å	involvere	deltageren,	og	ble	brukt	til	å	starte	tankeprosessen.	

Noen	av	lappene	var	blanke	slik	at	det	var	mulig	for	deltageren	å	skrive	opp	ord	hun	

savnet.		

	

Gjennomføring 

Workshopen	fant	sted	i	Østfold	og	jeg	tok	toget	til	byen	til	deltageren	for	å	gjennomføre	

workshopen.	Ettersom	at	deltageren	sliter	med	ME	er	det	begrenset	hvor	mye	hun	

orker	å	gjøre	og	hvor	langt	hun	orker	å	reise	med	tanke	på	sykdommen.	For	henne	å	

komme	inn	til	Oslo	var	uaktuelt	for	meg	å	spørre	om	etter	å	ha	fått	en	bedre	forståelse	

av	sykdommen,	og	hvordan	sykdommen	var	for	Kaja.	I	intervjuet	forstod	jeg	hvor	

krevende	hverdagslige	oppgaver	var	for	henne,	og	ønsket	å	begrense	belastningene	

hennes.	Vi	ble	enige	om	å	møtes	på	en	café	i	gangavstand	til	togstasjonen.	Jeg	hadde	

også	informert	Kaja	om	at	hun	måtte	stille	sulten	ettersom	at	jeg	ønsket	å	spandere	på	

henne	lunsj	før	vi	satte	i	gang	workshopen.	Kaja	møtte	meg	uoppfordret	på	

togstasjonen	i	rullestol,	og	jeg	trillet	henne	bortover	mens	hun	viste	vei	til	caféen.	Det	at	

vi	fikk	lunsj	sammen	først	gav	oss	muligheten	til	å	bli	litt	bedre	kjent,	og	vi	snakket	

nødvendigvis	ikke	om	NAV,	men	om	alt	mulig	annet.	Workshopen	hadde	en	varighet	på	

omtrent	2,5	time.		

	

11.3 Resultater 

Da	jeg	la	frem	lappene	med	ord	på	bordet	og	vi	satte	i	gang,	var	det	en	lapp	som	Kaja	

gjorde	seg	ekstra	oppmerksom	på,	denne	lappen	var:	«Kontakt	med	veileder»	(se	figur	

11).	Dette	punktet	er	det	Kaja	føler	at	bør	forbedres,	og	ble	derfor	diskutert	mye	i	

workshopen.	For	at	vi	sammen	skulle	få	en	bedre	forståelse	av	hvordan	nettopp	dette	

fungerer	i	dag,	så	logget	hun	seg	inn	på	«Min	side»	på	nettsidene	til	NAV.	Hun	snakket	

om	at	det	nå	fantes	noe	som	kalles	for	aktivitetsplan,	og	via	denne	var	det	lettere	å	

komme	i	kontakt	med	veileder,	men	da	hun	skulle	vise	meg	denne	dialogen	så	måtte	
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hun	gå	frem	og	tilbake	flere	ganger,	før	vi	sammen	fant	i	liten	skrift	«Gå	til	dialog».	Vi	

kikket	også	på	hvordan	«Min	side»	fungerer	i	dag,	og	Kaja	føler	at	det	står	mye	

irrelevant	informasjon	inne	på	«Min	side»,	som	for	eksempel	står	det	mye	informasjon	

om	pensjon	og	pensjonspenger.	Dette	er	informasjon	som	Kaja	føler	er	unødvendig	for	

henne	ettersom	at	hun	er	i	20-årene.	Vi	fant	derfor	ut	at	hele	«Min	side»	bør	endres	på,	

og	vi	tok	dermed	utgangspunkt	i	«Min	side»	når	vi	begynte	skisseringen.		

	

	

Figur	11	-	Bruk	av	inspirasjonslapper	og	skjermbilder	

Først	så	vi	på	hva	som	vil	være	relevant	for	Kaja	å	ha	med,	og	det	ble	plukket	ut	flere	

kategorier	fra	inspirasjonslappene	som	kunne	tenkes	å	ha	med.	Vi	snakket	også	om	at	

det	hadde	vært	relevant	å	ha	en	personlig	profil,	der	hver	enkelt	bruker	legger	inn	

informasjon	om	seg	selv	slik	at	«Min	side»	kun	viser	det	som	er	relevant	for	den	enkelte	

brukeren.	Vi	begynte	så	skrive	opp	de	funksjonene	som	er	relevant	for	henne,	og	som	

vil	være	de	viktigste	funksjonene	inne	på	«Min	side».	Dette	var;	Meldekort,	Dialog,	

Dokumenter	og	Søknader	(se	figur	12).	I	bunnen	skal	det	også	finnes	en	chat-boks	som	

er	tilgjengelig	kun	for	innloggede	brukere	å	bruke.	Kaja	argumenterte	dette	med	at	det	

vil	være	nyttig	for	dem	du	«chatter»	med	å	vite	litt	om	hvem	du	er	slik	at	de	raskere	kan	

hjelpe	deg.	Vi	diskuterte	og	skisserte	sammen,	og	Kaja	var	tydelig	på	at	det	må	være	
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ryddig,	oversiktlig,	lett	å	finne	frem,	samt	at	den	informasjonen	som	er	viktig	for	deg	

synliggjøres.		

	

Figur	12	–	Skisse:	«Min	side»	med	aktuelle	funksjoner/kategorier	

Kaja	fortalte	også	at	nå	var	det	så	mange	forskjellige	steder	å	prøve	å	komme	i	kontakt	

med	NAV,	og	det	er	vanskelig	å	vite	hva	du	skal	trykke	deg	inn	på	for	å	for	eksempel	få	

svar	på	om	det	er	greit	å	reise	på	ferie	når	du	får	tiltakspenger.	Det	ble	derfor	viktig	for	

henne	at	alle	de	forskjellige	dialogene	ble	samlet	på	ett	sted,	og	at	man	heller	kan	sette	

inn	kategorier	slik	at	beskjeden	kommer	til	rett	person	(se	figur	13).	Dette	førte	til	at	

det	ble	bestemt	at	du	ikke	har	mulighet	til	å	sende	en	melding	uten	å	velge	tema	eller	

kategori.	Det	skulle	også	gjøre	så	du	selv	som	bruker	har	oversikt	over	dialogene	dine,	

samt	kunne	finne	frem	til	informasjonen	som	ble	snakket	om	i	dialogene.	Vi	snakket	

også	litt	om	muligheten	for	å	være	i	kontakt	med	veileder	ved	hjelp	av	andre	medier	

eller	sosiale	medier,	men	deltageren	fortalte	at	det	er	viktig	for	NAV	at	kontakten	blir	

loggført.	Hun	forteller	at	NAV	loggfører	hvor	ofte	veilederen	har	tatt	kontakt	med	deg,	

og	hvor	ofte	du	som	bruker	har	tatt	kontakt	på	eget	initiativ.	Derfor	tenker	hun	at	bruk	

av	sosiale	medier	ikke	er	noe	hun	ville	brukt.	I	tillegg	så	er	det	vanskeligere	å	loggføre	

telefonsamtaler,	og	dermed	vil	det	være	bedre	å	ha	en	enkel	dialog	på	nettsidene	som	
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gjør	at	kontakten	blir	loggført,	samt	at	man	får	opprettholdt	kontakten	mellom	bruker	

og	veileder.		

	

Figur	13	–	Skisse:	"Dialog"	inne	på	"Min	side"	illustrer	kategoriene	for	dialogene	

Kaja	liker	hvordan	dagens	meldekort	fungerer,	og	kom	ikke	med	noen	ønsker	om	

endringer	på	det.	Det	hun	derimot	liker	svært	lite	er	tilgangen	til	dokumenter.	Det	ble	

derfor	viktig	å	få	med	dette	i	skisseringen	(se	figur	14).	Noe	Kaja	frustrerer	seg	over	er	

når	legen	laster	opp	dokumenter	hos	NAV,	og	hun	får	beskjed	om	at	det	ligger	et	

dokument	inne	på	min	side,	men	hun	har	ikke	tilgang	til	å	se	innholdet	til	dokumentet.	

Hun	forteller	at	eneste	måte	få	tilgang	til	disse	dokumentene	er	ved	å	ringe	inn.	Det	å	

ringe	inn	oppleves	veldig	stressende	for	henne,	og	hun	står	som	regel	omtrent	30	

minutter	i	telefonkø	før	hun	kommer	gjennom	til	sentralbordet.	Deretter	på	

sentralbordet	føre	samtalen	videre	eller	gi	beskjed	til	veileder,	og	informasjonen	må	

foregå	enten	muntlig	over	telefon,	eller	bli	sendt	via	posten.	Det	Kaja	derfor	ønsker	seg	

er	muligheten	til	å	enten	huke	av	på	at	hun	skal	bli	kontaktet	per	telefon	for	å	få	vite	

hva	som	står	skrevet	i	dokumentet,	eller	huke	av	på	å	få	dokumentet	sendt	i	posten.	

Hun	sier	at	hadde	det	vært	mulig	hadde	det	kunnet	være	et	hjelpemiddel	både	for	hun	

og	for	NAV	–	hun	slipper	å	sitte	i	telefonkø	og	bruke	mye	energi	på	det,	samt	at	NAV	

reduserer	pågangen	på	telefonen.		
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Figur	14	–	Skisse:	dokumentasjon	inne	på	«Min	side»	

Det	siste	punktet	Kaja	blir	frustrert	over	er	søknader.	Hun	føler	det	finnes	altfor	mange	

søknader,	og	også	her	ønsker	hun	at	hvilke	søknader	som	vises	til	hun	skal	bli	filtrert	ut	

ifra	hennes	personlige	profil.	På	den	måten	vil	blant	annet	ikke	søknad	om	pensjon	

vises	for	henne.		

Etter	å	ha	brukt	de	første	skissene	til	å	kommunisere	hva	Kaja	ønsker	å	sette	fokus	på,	

gikk	vi	over	til	å	skissere	idéene	i	mobilutgave.	Disse	skissene	ble	grundigere	

utarbeidet	med	utgangspunkt	i	det	vi	allerede	hadde	diskutert	(se	figur	15	og	16).	
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Figur	15	-	Skisse:	Mobilutgave,	dialog	

	

Figur	16	-	Skisse:	Mobilutgave,	dialog	og	søknader	

	

11.4 Analyse Designworkshop  

Resultatene	fra	workshopen	har	blitt	presentert,	og	jeg	ønsker	nå	å	analysere	

resultatene	med	utgangspunkt	i	analysen	av	brukerintervjuene	i	kapittel	9.	I	kapittel	9	

argumenterte	jeg	for	at	brukerens	situasjon	vil	ha	en	påvirkning	på	hvordan	brukeren	

opplever	nettsidene	til	NAV.	Jeg	valgte	å	bruke	workshopen	til	å	finne	

forbedringspotensialer	hos	nettsiden	sammen	med	en	bruker,	og	i	workshopen	ble	

både	Kaja	og	jeg	deltagere	i	diskusjonen	rundt	utvikling	av	nettsidene	til	NAV.		
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I	workshopen	ble	flere	av	temaene	fra	vår	tidligere	samtale	diskutert,	og	ved	hjelp	av	

visualisering	ble	det	enklere	å	forstå	problematikken	rundt	kommunikasjonen	mellom	

bruker	og	NAV.	Fra	analysen	i	kapittel	9	kan	vi	se	at	kommunikasjon	ble	opplevd	som	

en	frustrasjon	for	brukerne,	og	det	ble	i	workshopen	tatt	opp	som	det	viktigste	punktet	

som	trenger	forbedringer.	Det	kan	tydes	fra	workshopen	og	tidligere	analyse	at	en	god	

kommunikasjon	med	NAV	kan	fjerne	noe	av	frustrasjonen	rundt	NAV.		

Med	den	innsikten	jeg	har	fått	i	brukerens	livssituasjon,	kan	det	gi	meg	en	bedre	

forståelse	av	deres	sykdomsbilde,	og	det	kan	ha	blitt	lettere	for	meg	å	møte	Kaja	på	den	

måten	hun	trengte	i	denne	workshopen.	Ved	å	få	en	forståelse	av	sykdomsbildet	og	

brukerens	livssituasjon	har	jeg	fått	en	kunnskap	som	hjelper	utviklingen	av	teknologi	

for	brukeren.	Ettersom	at	jeg	ser	hvor	nyttig	denne	kunnskapen	har	vært	for	meg	til	

forberedelse	av	en	workshop,	så	kan	det	tenkes	at	en	slik	kunnskap	kunne	vært	til	hjelp	

for	veilederne	hos	NAV.	Hvis	veilederne	hos	NAV	hadde	hatt	tiden	og	ressursene	til	å	

forstå	brukerens	livssituasjon,	så	kan	det	ha	bidratt	til	at	brukeren	får	en	bedre	

opplevelse	av	NAV,	samt	at	veilederen	lettere	kan	hjelpe	brukeren.	Med	dette	sagt	vil	

«Min	side»	på	NAV	sine	nettsiden	være	et	sted	å	begynne	for	å	forbedre	teknologien.	

Med	utgangspunkt	i	hva	som	ble	diskutert	i	workshopen,	kan	«Min	side»	være	et	

hjelpemiddel	både	for	veilederne	og	brukerne	av	NAV.		

Det	var	viktig	for	Kaja	at	nettsidene	skulle	være	enkle	å	bruke,	ryddige	og	oversiktlige.	

Både	i	intervjuene	med	brukerne	og	ekspertene	ble	det	sagt	at	nettsidene	bør	være	

ekstremt	brukervennlige,	men	hvordan	kan	nattsidene	til	NAV	blir	ekstremt	

brukervennlige,	ryddige	og	oversiktlige	for	sårbare	personer?	Kaja	foreslo	bruk	av	

fargekoder	og	fjerning	av	irrelevant	informasjon.	Som	vi	vet	sliter	ME-syke	med	

hukommelse	og	konsentrasjon	(se	kapittel	3.3).	Kaja	mente	at	det	ville	være	lettere	for	

hun	å	få	oversikt	og	bli	mindre	stresset	hvis	hun	kunne	forholde	seg	til	lite	informasjon	

av	gangen,	og	at	steg	underveis	i	en	prosess	ble	fargekodet.		

«Hvis	det	er	samme	farge	videre	så	vet	jeg	at	jeg	ikke	har	trykket	på	noe	feil	og	

havnet	et	annet	sted	på	siden.	Alt	som	har	med	kommunikasjon	å	gjøre	kan	ha	en	

farge	liksom.»	

Tanken	til	Kaja	om	å	ha	fargekoding	for	å	få	bedre	oversikt	stemmer	godt	overens	med	

forskning	på	fargekoding.	Resultatene	fra	Keller,	Gerjets,	Scheiter,	&	Garsoffky	(2006)	

viser	at	bruk	av	fargekoding	gir	bedre	læring	enn	uten	bruk	av	fargekoding.	Ozcelik,	
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Karakus,	Kursun,	&	Cagiltay	(2009)	kommer	også	frem	til	at	fargekoding	øker	

effektiviteten	når	man	bygger	en	mental	representasjon	fra	ord	og	bilder,	også	kalt	

multimedielæring.	Det	kan	derfor	tenkes	at	fargekoding	kan	være	nyttig	å	benytte	seg	

av	på	nettsiden	til	NAV,	hvor	fargekoding	kan	effektivisere	fremgangen	til	å	finne	den	

informasjonen	som	er	relevant	for	brukeren.		

Kaja	ønsket	også	at	nettsiden	skulle	være	ryddig,	og	for	å	gjøre	nettsiden	ryddig	bør	

informasjon	fjernes.	Vi	kan	stille	oss	spørsmål	på	hvilken	informasjon	som	kan	fjernes.	

Det	er	mye	informasjon	på	nettsidene	til	NAV	som	vil	være	relevant	for	Kaja,	men	i	den	

mest	sårbare	tiden	er	nødvendigvis	ikke	all	den	relevante	informasjonen	viktig	for	Kaja	

akkurat	nå.	Som	Kaja	fortalte	så	ønsket	ikke	hun	å	få	informasjon	om	pensjon,	og	

pensjon	vil	nødvendigvis	ikke	være	like	viktig	for	Kaja	akkurat	nå,	men	det	vil	være	

viktig	informasjon	for	henne	senere.	Dette	blir	tatt	opp	til	diskusjon	i	kapittel	14.3.	
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12 Fjerde Iterasjon: Designevaluering 

Etter	forrige	iterasjon	tok	jeg	med	meg	skissene	vi	hadde	lagd	sammen,	og	forsøkte	å	

lage	en	mer	høyoppløselig	utgave	av	forslagene.	Målet	med	fjerde	iterasjon	var	å	ta	en	

evaluering	av	de	høyoppløselige	skissene.	Jeg	vil	her	presentere	hvem	som	deltok,	

planlegging,	gjennomføring	og	resultatene,	samt	vise	de	høyoppløselige	skissene	som	

ble	utviklet	på	bakgrunn	av	papirskissene	fra	tredje	iterasjon.		

	

12.1 Deltagere 

I	denne	iterasjonen	hadde	jeg	planlagt	å	ha	workshop	med	samme	person	som	i	tredje	

iterasjon,	altså	med	Kaja.	Vi	forsøkte	å	planlegge	møte,	men	formen	hennes	hadde	

forverret	seg.	Ettersom	at	formen	var	dårligere,	tenkte	vi	at	vi	kunne	ta	et	møte	via	

internett	hvor	vi	sammen	diskuterte	skissene,	men	også	dette	ble	for	krevende	for	

henne.	Vi	avtalte	så	at	jeg	skulle	sende	henne	skissene	på	mail	med	noen	spørsmål	som	

hun	kunne	svare	på,	hvor	hun	så	kunne	dele	tankene	hennes	om	skissene	via	mail.	

Dette	viste	seg	også	å	bli	for	krevende	for	henne.	På	de	to	møtene	jeg	hadde	hatt	med	

Kaja	følte	jeg	at	jeg	ble	bedre	kjent	med	henne,	og	jeg	fikk	en	bedre	forståelse	av	

hvordan	hennes	hverdag	er	med	tanke	på	sykdommen.	Jeg	valgte	derfor	å	ikke	spørre	

henne	for	mange	ganger	slik	at	jeg	skulle	være	en	av	årsakene	til	at	formen	hennes	

forverret	seg.	Jeg	fikk	så	en	tekstmelding	fra	henne	hvor	hun	skrev	til	meg	at	hun	likte	

skissene	godt,	men	at	hun	var	så	dårlig	at	hun	måtte	trekke	seg	tilbake.	Derfor	valgte	

jeg	å	høre	om	Fredrik	kunne	ta	del	i	en	kortfattet	workshop	hvor	vi	evaluerte	de	

høyoppløselige	skissene.	Fredrik,	som	også	er	ME-syk,	ønsket	gjerne	å	delta	i	

designevalueringen.	Det	viste	seg	å	være	nyttig	å	inkludere	en	annen	person	i	denne	

iterasjonen.	Ved	å	inkludere	en	annen	person	fikk	jeg	et	annet	syn	og	perspektiv	på	

designforslaget,	og	vi	fikk	diskutert	andre	problemområder.			

	

12.2 Evalueringsworkshop 

Planen	for	denne	workshopen	var	å	diskutere	de	høyoppløselige	skissene	jeg	hadde	

laget	på	dataen.	Det	ble	derfor	til	at	jeg	tok	med	meg	skissene	og	forklarte	til	Fredrik	at	

på	første	bildet	(se	figur	17)	var	man	allerede	logget	inn	med	sin	bruker	og	hadde	

trykket	seg	inn	på	«Min	side».	Vi	startet	diskusjonen	rundt	denne	skissen,	og	jeg	ønsket	

å	høre	hva	han	tenkte	om	de	forskjellige	kategoriene.	Under	vil	skissene	vises	for	de	
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forskjellige	kategoriene,	hvor	jeg	også	presenterer	hva	vi	diskuterte	og	hvilke	

eventuelle	endringer	Fredrik	kunne	tenke	seg.	Flere	av	disse	endringene	vil	bli	

presentert	i	kapittel	13,	hvor	jeg	i	dette	kapittelet	snakker	mer	om	de	forskjellige	

funksjonene	til	skissene.		

	

Figur	17	-	Høyoppløselig	skisse:	Min	side	
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Dialog 

	

Figur	18	-	Høyoppløselig	skisse:	Dialog	

Fredrik	fortalte	at	kommunikasjon	med	NAV	er	et	av	de	vanskeligste	områdene,	så	han	

tenkte	at	punktet	«dialog»	ville	være	en	funksjon	for	kommunikasjon	mellom	NAV	og	

brukeren.	Skisser	for	funksjonen	«dialog»	vises	i	figur	18.	Valg	av	kategori	til	dialogene	

føler	han	vil	være	et	godt	hjelpemiddel	for	han	selv	slik	at	han	enklere	kan	finne	frem	til	

tidligere	samtaler.	Det	han	stiller	seg	spørsmål	rundt	er	om	disse	kategoriene	er	

forhåndsbestemt	eller	om	brukeren	selv	navngir	kategoriene.	Selv	kunne	han	tenke	seg	

at	noen	av	kategoriene	var	forhåndsbestemt,	mens	at	det	også	var	mulig	å	opprette	

kategori	selv	ettersom	at	dette	oppleves	som	et	hjelpemiddel	for	brukeren.	Han	liker	

også	godt	at	det	finnes	en	«Chat»	tilgjengelig,	men	tenker	at	det	kan	være	unødvendig	å	

ha	tilgang	til	denne	inne	på	dialog-siden	ettersom	at	du	der	inne	allerede	har	tilgang	til	

å	snakke	med	noen.	Fredrik	tenker	at	han	kanskje	ikke	ville	benyttet	seg	av	funksjonen	

«Ring	meg».	Grunnen	til	det	er	fordi	det	er	vanskelig	å	vite	hvordan	formen	er	når	han	

blir	ringt	opp,	og	en	telefonsamtale	med	NAV	kan	gjøre	han	dårligere.		
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Søknader 

	

Figur	19	-	Høyoppløselig	skisse:	Søknader	

Vi	så	nærmere	på	skissene	til	«søknader»	(se	figur	19),	og	Fredrik	lurte	på	om	alle	

søknadene	skal	vises	under	«velg	søknad»	eller	om	det	kun	er	de	som	vises	i	skissen.	

Det	Fredrik	gjerne	kunne	tenke	seg	er	muligheten	til	å	filtrere	søknadene	etter	

brukerens	behov,	slik	at	kun	de	søknadene	som	er	aktuelle	for	han	vises.	Noe	han	

tenkte	hadde	vært	enda	bedre	er	om	han	allerede	hadde	lagt	inn	en	del	informasjon	om	

seg	selv	slik	at	systemet	filtrerte	for	han	ut	ifra	profilen	hans.	Han	tenker	at	det	å	få	

registrert	inn	en	del	informasjon	på	en	egen	profil	både	kan	gjøre	bruken	av	nettsiden	

enklere	for	han	selv,	samt	at	kontakten	med	NAV	kanskje	kan	bli	bedre	ettersom	at	de	

enklere	har	tilgang	til	informasjon	om	brukeren.	Der	det	står	informasjon	om	søknaden	

tenker	Fredrik	at	teksten	som	bli	presentert	er	kort	og	konsis,	og	at	teksten	tydelig	

indikerer	hvem	denne	type	søknad	gjelder	for.	Under	søknader	tenker	Fredrik	at	«Chat	

med	NAV»	gjerne	kan	vises	slik	at	brukeren	enkelt	kan	stille	spørsmål	rundt	søknader	

hvis	det	er	behov	for	det.			
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Dokumenter 

	

Figur	20	-	Høyoppløselig	skisse:	Dokumenter	

Det	å	sende	inn	dokumentasjon	opplevde	Fredrik	som	vanskelig	i	tiden	han	var	i	

kontakt	med	NAV,	og	han	opplevde	at	mye	av	det	som	NAV	krever	av	deg	ofte	er	veldig	

vanskelig	å	gjennomføre	ut	ifra	den	tilstanden	du	er	i.	Han	savnet	derfor	muligheten	til	

å	laste	opp	dokumentasjon	på	nettsiden,	og	har	ønske	om	at	det	skal	kunne	være	en	

egen	funksjon	inne	på	«dokumentasjon»	(figur	20).	Fredrik	forstår	at	innholdet	til	

dokumenter	kanskje	ikke	vises	på	bakgrunn	av	sikkerhet,	men	dette	tenker	han	er	noe	

brukeren	selv	burde	få	muligheten	til	å	velge.	Det	han	tenker	er	at	man	kan	gi	et	

samtykke	om	at	informasjonen	skal	vises	på	nettsiden	etter	innlogging	med	BankID,	i	

stedet	for	å	bli	skjult	slik	at	brukeren	må	ringe	inn	til	NAV.	Det	vil	da	bli	opp	til	hver	

enkelt	bruker	om	man	ønsker	å	ta	den	risikoen	eller	ikke.	Uansett	så	tenker	han	at	det	

vil	være	fint	å	sende	forespørsel	om	å	bli	kontaktet	angående	brevet	som	er	sendt	slik	

at	brukeren	slipper	å	sitte	i	den	lange	telefonkøen.		

	

Min profil 

Vi	diskuterte	også	hva	som	eventuelt	kunne	vært	aktuelt	å	registrere	inne	på	«min	

profil»	slik	at	systemet	kan	filtrere	bort	irrelevant	informasjon.	Fredrik	tenker	at	det	

som	er	viktigst	å	få	registrert	er	diagnose	eller	årsaken	til	arbeidsfravær.	Navn	tenker	

han	uansett	vil	være	registrert,	men	også	alder	bør	være	lagt	inn.	Fredrik	tenker	at	
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alder	kan	hjelpe	til	med	å	filtrere	bort	eventuelt	informasjon	om	pensjon.	Registrering	

av	adresse	kan	hjelpe	til	med	å	vise	hvilket	NAV-kontor	han	tilhører.	Om	du	er	student,	

arbeidsledig,	deltidsansatt	osv.,	kan	også	være	relevant	informasjon	å	registrere	for	å	

hjelpe	til	med	å	filtrere	i	blant	annet	søknader.	Til	slutt	tenker	Fredrik	at	grad	av	

funksjonsevne	kan	være	aktuelt	å	ta	med.	Det	er	fordi	ved	tiltakspenger	må	man	kunne	

jobbe	en	viss	prosent	for	å	kunne	motta	denne	type	støtte,	og	da	bør	det	bli	registrert	

hvor	høy	prosentandel	du	er	klarert	til	å	jobbe.		

	

Annet 

Fredrik	har	et	stort	ønske	om	at	veilederne	har	bedre	kunnskap	om	hva	sykdommen	

innebærer	før	det	kan	stilles	enkelte	krav.	Til	syvende	og	sist	vil	det	uansett	være	deg	

selv	det	går	utover	hvis	det	som	trengs	å	bli	gjort	ikke	blir	gjort,	og	en	forståelse	fra	

veileder	hadde	gjort	mye	enklere	for	Fredrik.	Da	Fredrik	var	i	kontakt	med	NAV	

opplevde	han	at	NAV	hadde	ingen	forståelse	av	hva	det	innebar	å	ha	ME,	og	dette	

gjorde	situasjonen	enda	vanskeligere	for	han.	Han	fortalte	at	han	var	på	et	punkt	hvor	

han	stilte	spørsmål	om	det	i	det	hele	tatt	var	verdt	å	fortsette	søkeprosessen	med	NAV.	

Fredrik	var	ved	det	punktet	at	enten	så	fortsetter	han	søkeprosessen	og	blir	dårligere,	

eller	så	stopper	han	slik	at	han	kan	prøve	å	bli	bedre,	men	da	vil	kanskje	sykdommen	

forverres	senere	ved	følge	av	dårlig	økonomi.	Fredrik	endte	opp	med	å	gjennomføre	

søkeprosessen,	og	ble	dårligere	av	det,	men	så	fort	han	var	ferdig	med	selve	

søkeprosessen	ble	ting	enklere	for	han.	Han	tenker	derfor	at	hvordan	systemene	

fungerer	vil	være	avgjørende	for	helsen	til	veldig	mange,	og	han	tror	at	mye	kan	bli	løst	

ved	hjelp	av	digitaliseringen.		

	

12.3 Brukerens livssituasjon 

Vi	kan	se	hvordan	situasjonen	til	Fredrik	var,	er	med	på	å	påvirke	hvordan	han	ønsker	

at	nettsiden	til	NAV	skal	være,	slik	at	den	bidrar	til	å	være	som	et	hjelpemiddel	fremfor	

et	irritasjonsmoment.	Det	er	flere	områder	han	ser	som	er	spesielt	viktig	å	ha	hensyn	til	

med	tanke	på	livssituasjonen	man	er.	For	Fredrik	ønsket	han	ikke	å	bli	oppringt	av	

NAV.	Som	ME-syk	kan	formen	variere	betraktelig,	og	hvis	NAV	kontakter	en	ME-syk	

person	på	et	tidspunkt	hvor	han	eller	hun	er	mer	nedstemt	enn	vanlig,	så	kan	

telefonsamtalen	være	en	stor	belastning	for	personen.	Personen	svarer	nødvendigvis	
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ikke	telefonen	som	ringer,	men	det	at	noen	har	ringt	kan	være	en	belastning	i	seg	selv,	

og	tanke	på	å	måtte	kontakte	NAV	tilbake	kan	være	energikrevende.	For	Fredrik	ville	

han	helst	ikke	ha	kontakt	via	telefon,	og	han	mente	at	det	å	holde	kontakt	via	

dialogskjema	er	bedre.	Dialogskjemaet	vil	kunne	lagre	samtalene,	og	med	nedsatt	

konsentrasjon	og	hukommelse	vil	det	være	nyttig	å	ha	samtalene	med	NAV	lagret	et	

sted.		

Som	nevnt	har	Fredrik	et	ønske	om	at	de	ansatte	hos	NAV	skal	kunne	ha	en	bedre	

forståelse	av	diagnosen	til	brukeren.	Hvis	NAV	hadde	hatt	en	bedre	forståelse	av	

diagnosen,	så	mener	Fredrik	at	man	som	bruker	kunne	følt	seg	mer	sett,	samtidig	som	

at	de	ansatte	hos	NAV	lettere	kunne	hjulpet	brukerne.	Det	å	få	rett	hjelp	til	rett	tid	vil	

kunne	bidra	til	at	flere	personer	kanskje	ble	raskere	friske,	som	betyr	raskere	tilbake	i	

jobb,	som	kan	resultere	i	færre	brukere	hos	NAV.		

Fredrik	gjorde	et	valg	da	han	valgte	å	fortsette	prosessen	for	å	kunne	få	AAP	til	tross	for	

at	denne	prosessen	gjorde	han	betraktelig	dårligere.	Han	føler	selv	at	det	ikke	burde	

vært	slik,	han	burde	ikke	bli	dårligere	for	å	klare	å	komme	seg	gjennom	en	

søknadsprosess.	En	søknadsprosess	skal	ikke	stjele	så	mye	energi	at	en	person	som	

allerede	er	syk	skal	bli	enda	sykere.	Dette	viser	hvor	viktig	det	er	at	nettsidene	til	NAV	

er	enkle	å	bruke	og	forstå.	NAV	skal	bistå	med	hjelp	når	vi	er	syke,	og	de	skal	være	som	

et	hjelpemiddel	til	å	få	oss	tilbake	i	jobb	som	innebærer	å	gjøre	oss	friskere,	ikke	

sykere,	men	friskere.		
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13 Designforslag 
I	dette	kapittelet	ønsker	jeg	å	presentere	siste	utgave	av	skissene.	Skissene	er	redigert	i	

etterkant	av	fjerde	iterasjon.	Her	har	resultatene	fra	både	tredje	og	fjerde	iterasjon	blitt	

tatt	hensyn	til.	Jeg	ønsker	nå	å	se	nærmere	på	de	designvalgene	som	har	blitt	tatt.		

	

13.1 Min profil og min side 

	

Figur	21	-	Siste	designforslag:	Min	profil	og	Min	side	

Figur	21	illustrerer	siden	«Min	profil»	og	«Min	side».	For	å	komme	inn	på	«Min	side»	

må	brukeren	logge	inn	med	sikker	innlogging,	for	eksempel	med	BankID.	Innloggingen	

må	til	for	å	kunne	tilrettelegge	for	brukeren.	Ikonet	øverst	i	høyre	hjørnet	skal	være	

veien	inn	til	«Min	side»	og	vises	på	alle	skissene.	«Min	profil»	har	fått	inn	den	

informasjonen	som	Fredrik	og	jeg	kom	frem	til	i	fjerde	iterasjon,	hvor	

personopplysninger	blir	lagt	inn,	samt	litt	om	hvilken	situasjon	du	befinner	deg	i.	Ut	

ifra	adressen	som	er	registrert	på	brukeren	vil	lenke	til	nærmeste	NAV-kontor	vises	

under	adressen.	Denne	lenken	fører	deg	til	et	kart	som	viser	adressen	til	kontoret	og	
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hvor	det	ligger.	Det	er	også	mulig	å	redigere	den	informasjonen	som	brukeren	har	

registrert	på	seg	selv.	Redigering	vil	være	nødvendig	ettersom	at	situasjonen	vil	

forandre	seg.	Alder,	diagnose,	arbeidsstatus	og	funksjonsevne	vil	være	med	på	å	

tilrettelegge	informasjonen	for	brukeren.	Disse	kategoriene	vil	blant	annet	bidra	til	å	

filtrere	hvilke	søknader	som	er	aktuelt	for	den	enkelte	brukeren.		

Alle	de	forskjellige	kategoriene	som	er	vist	i	skjermbildet	«Min	side»	i	figur	20	er	

fargekodet.	Fargekode	er	et	forslag	fra	Kaja,	og	for	Kaja	vil	fargekodene	hjelpe	hun	med	

å	holde	oversikt	over	hvilken	kategori	hun	er	inne	på.	Hun	mente	også	at	dette	vil	gi	et	

tydeligere	skille	mellom	kategoriene.	Som	nevnt	i	kapittel	11.4	støtter	forskning	at	

fargekoding	kan	gi	bedre	læring,	samt	effektivisere	læringsprosesser	(Keller	et	al.,	

2006;	Ozcelik	et	al.,	2009).	Personer	som	sliter	med	psykiske	lidelser	har	ofte	

problemer	med	hukommelsen	og	konsentrasjonen	(Holt	et	al.,	2012).	Ettersom	at	

fargekoding	hjelper	på	læring,	vil	bruk	av	fargekoder	være	et	nyttig	hjelpemiddel	ved	

utforming	av	en	nettside	med	en	sårbar	målgruppe.	Hvilke	farger	som	skal	brukes	til	

hva	kan	diskuteres,	og	i	dette	tilfellet	indikerer	de	forskjellige	fargene	en	kategori.	

Fargene	skal	hjelpe	brukeren	med	å	ha	kontroll	på	hvilken	kategori	de	opererer	i.		

Farger	kan	fremme	forskjellige	følelser	hos	oss	mennesker,	og	hver	farge	kan	

assosieres	med	en	følelse	(Kaya	&	Epps,	2004).	Kaya	og	Epps	(2004)	gjennomførte	en	

undersøkelse	for	å	se	hvilke	følelser	som	blir	assosiert	med	de	forskjellige	fargene.	

Fargen	gul	og	grønn	var	de	fargene	som	fikk	høyest	uttelling	på	å	gi	en	positiv	følelse.	

Fargen	grønn	ble	assosiert	med	fred	og	ro,	og	gav	en	avslappende	følelse.	Basert	på	hva	

brukerne	har	fortalt	meg,	er	søknader	noe	som	stresser	dem,	og	ettersom	at	fargen	

grønn	gir	en	avslappende	følelse,	har	jeg	derfor	valgt	å	bruke	fargen	grønn	til	søknader.	

Fargen	gul	ble	assosiert	med	å	føle	seg	energisk	og	glad	(Kaya	&	Epps,	2004),	og	jeg	

valgte	å	bruke	fargen	gul	til	kategorien	dialog.	Dialog	skal	være	noe	positivt	og	bra	for	

brukeren,	og	denne	delen	skal	kunne	hjelpe	brukeren	med	å	få	svar	på	det	han	eller	

hun	lurer	på.	Dialog	skal	også	bidra	til	å	bedre	kommunikasjonen	mellom	NAV	og	

brukeren.		

Fargen	blå	indikerte,	i	forskningen	til	Kaya	og	Epps	(2004),	både	positive	og	negative	

følelser.	Bakgrunnen	for	valget	av	fargen	blå	til	dokumenter	har	med	tekstprogrammet	

Word	Office.	Word	Office	har	blå	farge	på	ikonet	sitt,	og	ettersom	at	Word	Office	bidrar	

til	produksjon	av	dokumenter,	vil	fargen	blå	kunne	bli	assosiert	med	dokumenter.	På	

kategorien	meldekort	er	fargen	gul-rød	blitt	brukt,	også	denne	fargen	ble	indikert	som	
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en	positiv	farge,	og	i	forskning	til	Kaya	og	Epps	(2004)	ble	fargen	assosiert	med	høsten.	

Fargen	rød	indikerte	også	både	positive	og	negative	følelser,	og	ble	assosiert	med	

kjærlighet,	men	også	med	blod	(Kaya	&	Epps,	2004).	Fargen	rød	er	NAV´s	hovedfarge	

og	blir	brukt	på	nettsiden	og	i	logoen	til	NAV.	Vi	kan	stille	spørsmål	rundt	hvorfor	

fargen	rød	blir	brukt	av	NAV	ettersom	at	denne	fargen	også	indikerer	negative	følelser.	

Ettersom	at	fargen	grønn	er	den	fargen	som	gir	høyest	tall	på	positive	følelser	har	jeg	

også	valgt	å	bruke	grønn	på	kategorien	min	profil.	Fargen	grønn	bli	assosiert	med	

naturen,	og	fremmer	følelsen	av	ro,	fred,	håp	og	lykke,	og	er	en	farge	som	NAV	bør	

vurdere	å	bruke	mer	av	for	å	fjerne	noe	av	den	stressende	følelsen	som	brukerne	ofte	

får	ved	bruk	av	nettsidene.			

Valg	av	kategoriene	ble	gjort	i	workshopen	med	Kaja	i	tredje	iterasjon,	hvor	også	

rekkefølgen	på	kategoriene	ble	diskutert.	Rekkefølgen	på	kategoriene	som	vises	i	figur	

21	er	sortert	etter	hvor	hyppig	Kaja	mener	at	de	forskjellige	kategoriene	blir	brukt.		

	

13.2 Dialog 

	

Figur	22	-	Siste	designforslag:	Dialog	

Det	har	ikke	blitt	gjort	store	endringer	i	skissene	i	«dialog»	etter	fjerde	iterasjon,	men	

jeg	ønsket	å	illustrere	hvordan	det	kan	se	ut	hvis	man	har	fått	en	melding	eller	et	svar	

på	en	melding	fra	NAV	(se	figur	22).	Jeg	ønsker	fortsatt	å	forklare	tanken	bak	skissene.	
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Dialog	vil	være	den	funksjonen	som	kan	bidra	til	å	forbedre	kommunikasjonen	mellom	

brukeren	og	NAV.	Både	hentet	fra	intervjuene	og	i	workshopene	har	det	kommet	

tydelig	frem	at	kommunikasjonen	med	NAV	er	noe	av	det	som	oppleves	som	mest	

energikrevende	og	vanskelig.	«Dialog»	skal	være	et	sted	hvor	brukeren	skal	kunne	få	

svar	på	spørsmål.	Den	er	i	hovedsak	rettet	mot	kontakt	med	veileder,	men	noen	

spørsmål	kan	også	andre	personer	gi	svaret	på,	og	Kaja	tenkte	derfor	at	det	

nødvendigvis	ikke	måtte	være	veilederen	som	svarte.	Fredrik	var	ikke	helt	enig	i	dette,	

han	tenkte	at	kontakten	her	burde	skje	kun	med	veilederen.	Det	jeg	tenker	er	at	

kategorien	for	dialogen	kan	være	med	på	å	bestemme	hvem	som	svarer	på	spørsmålet.	

Det	er	tenkt	at	noen	av	kategoriene	er	forhåndsbestemte,	mens	det	også	er	mulig	å	lage	

egne	kategorier.	Et	forslag	kan	være	at	de	forhåndsbestemte	kategoriene	nødvendigvis	

ikke	blir	besvart	av	veilederen,	mens	de	kategoriene	man	lager	selv	skal	bli	besvart	av	

veilederen.		

Kaja	var	også	nøye	på	at	man	ble	nødt	til	å	velge	kategori	for	å	kunne	starte	en	samtale.	

For	Kaja	var	kategoriene	ment	som	et	hjelpemiddel	for	å	finne	tilbake	til	tidligere	

samtaler	slik	at	ikke	all	dialog	skjedde	i	en	og	samme	dialog.	Vi	er	nå	kjent	med	at	ME	

kan	by	på	nedsatt	hukommelse,	og	dette	er	også	et	argument	for	å	ha	kategoriene.	Ved	

depresjon	og/eller	angst	er	også	nedsatt	hukommelse	en	av	symptomene	sammen	med	

konsentrasjonsvansker,	dermed	kan	vi	se	at	dette	argumentet	ikke	bare	gjelder	for	

personer	med	ME.	Kaja	hadde	også	et	ønsket	om	at	det	skulle	være	mulig	å	be	

veilederen	ringe	henne.	Både	dialogen	og	det	å	kunne	forespørsel	om	å	bli	ringt	tenkte	

Kaja	kunne	bidra	til	å	gjøre	telefonkøen	kortere.		
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13.2 Søknader 

	

Figur	23	-	Siste	designforslag:	Søknader	

Figur	23	illustrerer	skissene	til	kategorien/siden	«søknader».	Denne	siden	skal	gi	

muligheten	til	å	se	status	på	den	eller	de	søknadene	som	har	blitt	sendt	inn.	Ved	å	

klikke	seg	videre	på	«send	inn	søknad»	vil	de	søknadene	som	kan	være	relevant	for	

brukeren	bli	vist.	Denne	filtreringen	er	mulig	grunnet	informasjonen	som	er	registrert	

inne	på	«min	profil».	Etter	å	ha	valgt	søknad	vises	informasjon	om	søknaden.	

Informasjonen	som	vises	i	skissen	til	høyre	i	figur	23	er	delvis	hentet	fra	nettsiden	til	

NAV,	og	delvis	redigert	på	av	meg.	Fredrik	presiserte	at	den	informasjonen	som	står	

skrevet	her	må	være	folkelig	å	lese,	og	den	bør	gi	en	tydelig	forklaring	på	hvem	denne	

type	søknad	gjelder	for.	«Chat	med	NAV»	er	noe	både	Kaja	og	Fredrik	mente	burde	

være	tilgjengelig	her	fordi	man	ofte	har	spørsmål	i	forbindelse	med	søknader.		
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13.3 Dokumenter 

	

Figur	24	-	Siste	designforslag:	Dokumenter	

Figur	24	illustrerer	siste	designforslag	til	kategorien/siden	«dokumenter».	Det	har	ikke	

blitt	gjort	store	endringer	i	denne	fra	forrige	iterasjon,	men	Fredrik	hadde	et	ønske	om	

å	kunne	laste	opp	filer	inne	på	denne	siden,	og	derfor	har	denne	funksjonen	blitt	lagt	til.	

Kategorien	«dokumenter»	handler	kun	om	dokumenter.	Dette	kan	være	dokumenter	

NAV	har	sendt	til	deg,	det	kan	være	dokument	med	svar	på	en	søknad,	

informasjonsbrev	som	er	sendt	fra	helsevesenet,	som	for	eksempel	fra	legen	din,	altså	

alle	den	dokumentasjonen	som	tidligere	ble	sendt	via	Posten.	Kaja	fortalte	at	hun	kan	få	

beskjed	om	at	hun	har	fått	brev	eller	dokumentasjon	fra	legen	inne	på	NAV	sine	sider,	

men	innholdet	i	disse	dokumentene	vises	ikke	for	Kaja.	For	at	Kaja	skal	kunne	få	tilgang	

til	dette	innholdet	må	hun	ringe	inn	for	å	få	informasjonen	muntlig	over	telefonen,	eller	

be	sentralbordet	til	NAV	om	å	sende	brevet/dokumentet	via	Posten.	Hun	kom	derfor	

med	et	ønske	om	å	kunne	be	om	å	bli	kontaktet	slik	at	hun	enklere	kunne	få	tilgang	til	

innholdet.	Hvordan	dette	kan	gjøres	er	illustrert	i	skissen	til	høyre	i	figur	24.	Fredrik	

hadde	et	ønske	om	at	man	selv	skal	kunne	bestemme	om	denne	informasjonen	skal	

vises	eller	ikke,	og	at	dette	er	en	eventuell	risiko	du	velger	å	ta.	Figur	25	viser	dagens	

løsning	på	hvilken	melding	som	blir	vist	hvis	brukeren	forsøker	å	se	dokumenter	som	

ligger	lagret	på	profilen	deres.	Det	ble	også	informert	om	at	det	er	uvisst	når	det	skal	bli	

mulig	å	se	dokumentasjonen,	og	dermed	kan	muligheten	for	å	bli	oppringt	være	en	

mulighet.		
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Figur	25	-	Dagens	informasjon	for	dokumenter	

	

Kategorien	«meldekort»	har	ikke	blitt	skissert	videre,	det	er	fordi	flere	av	brukerne	jeg	

har	snakket	med	har	fortalt	at	de	er	fornøyd	med	hvordan	denne	funksjonen	fungerer,	

og	har	ikke	opplevd	vanskeligheter	rundt	dette.		
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Del 4 – Hva betyr resultatene? 

14 Diskusjon 

Denne	oppgaven	har	tatt	utgangspunkt	i	følgende	forskningsspørsmål:	

1.	Hvordan	opplever	brukeren	kommunikasjonen	med	NAV?	

2.	Hvordan	kan	design	bidra	til	å	møte	utfordringene	til	en	sårbar	målgruppe?	

3.	Hvordan	designe	med	en	sårbar	målgruppe?	

Under	vil	jeg	diskutere	disse	spørsmålene	i	tråd	med	resultatene.	Jeg	har	valgt	å	fordele	

diskusjonen	i	temaer,	hvor	temaene	bidrar	til	å	svare	på	forskningsspørsmålene.	Jeg	vil	

også	diskutere	andre	funn.	Avslutningsvis	vil	jeg	oppsummere	hovedtrekkene	fra	

temaene	for	å	tydeliggjøre	hvordan	temaene	svarer	på	forskningsspørsmålene.		

	

14.1 Brukerens livssituasjon som utfordring 

I	kapittel	9	gjennomførte	jeg	en	tematisk	analyse.	Denne	analysen	tok	utgangspunkt	i	

temaene	fra	Verne	(2015).	Etter	å	ha	sett	nærmere	på	temaene,	og	hvordan	disse	

temaene	kunne	stå	i	tråd	med	mine	resultater,	oppdaget	jeg	at	jeg	ønsket	å	gå	dypere	

inn	på	brukerens	livssituasjon.	I	denne	oppgaven	har	jeg	hatt	et	ønske	om	å	finne	ut	av	

hvordan	brukeren	opplever	kommunikasjonen	med	NAV,	og	under	intervjuene	ble	det	

tydelig	for	meg,	at	hvordan	noe	føles	ble	et	viktig	moment.	Jeg	opplevde	også	at	

temaene	til	Verne	(2015)	ikke	dekket	deler	av	resultatene	fra	intervjuene	mine,	og	jeg	

sa	meg	derfor	nødt	til	å	lage	mitt	eget	tema.	Dette	temaet	ble	brukerens	situasjon	som	

utfordring,	hvor	jeg	kunne	se	en	ny	type	utfordring	i	kommunikasjonen	med	NAV.		

Sammenlignet	med	Verne	(2015),	som	også	hadde	et	tema	kalt	brukerens	livssituasjon,	

kunne	jeg	se	at	vårt	fokus	i	dette	temaet	var	forskjellig.	Verne	(2015)	hadde	fokus	på	at	

livssituasjonen	var	årsaken	til	at	det	måtte	skje	en	endring	i	skatten	til	borgeren.	Mitt	

fokus	var	rettet	mot	følelsene	til	brukeren,	og	hvilke	følelser	som	kanskje	ble	forsterket	

på	bakgrunn	av	sykdommen	deres.	Det	ble	også	viktig	for	meg	å	se	nærmere	på	

hvordan	disse	følelsene	burde	bli	tatt	hensyn	til,	og	for	å	forstå	disse	følelsene	bedre	

analyserte	jeg	intervjuene	med	vekt	på	psykologi.	Jeg	ønsket	å	tydeligere	vise	at	
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symptomene	til	brukeren	bør	bli	tatt	hensyn	til	når	vi	skal	utvikle	et	nettsted	som	NAV,	

og	at	det	kanskje	er	andre	hensyn	som	må	bli	tatt	i	betraktning	når	målgruppen	er	

sårbare	mennesker.			

	

14.2 Puttekasse 

Basert	på	resultatene	og	analysen	fra	både	brukerintervjuene	og	workshopene,	så	vet	

vi	at	brukerne	sliter	med	å	plassere	seg	selv	inn	i	en	kategori	på	nettsidene	til	NAV.	De	

opplever	det	som	vanskelig	å	vite	hvilken	informasjon	som	gjelder	dem,	og	føler	at	

deres	situasjon	ikke	passer	inn	i	de	forhåndsdefinerte	kategoriene.	Det	er	nødvendigvis	

ikke	bare	brukerne	som	opplever	det	som	vanskelig	å	plassere	seg	selv	i	en	kategori,	

også	veilederne	kan	ha	problemer	med	å	plassere	brukeren	i	kategori.	I	kapittel	9.1	ble	

fugletitter-eksempelet	til	Lynch	og	Law	(1999)	brukt	for	å	sammenligne	utfordringene	

rundt	det	å	kategorisere.	Hvis	du	er	i	opplæringsfasen	til	å	bli	fugletitter	trenger	du	

hjelpemidler	for	å	klare	å	kategorisere/klassifisere	fuglene	du	ser	etter.	Gjennom	flere	

runder	med	sammenligning	mellom	illustrasjoner	og	tekstlig	beskrivelse	av	fuglen	vil	

fugletitteren	klassifisere	fuglen.	Under	klassifiseringen	av	fuglen	kan	fugletitteren,	

eksempelvis,	ha	sett	bort	i	fra	en	hvit	flekk	på	halsen	til	fuglen,	og	dermed	klassifisert	

fuglen	feil	(Lynch	&	Law,	1999).	Dette	kan	også	skje	ved	kategorisering	av	brukerne	

hos	NAV.	Veilederen	må	ta	flere	runder	hvor	han	eller	hun	sammenligner	brukeren	

med	en	tekstlig	beskrivelse	for	å	finne	ut	av	hvilken	kategori	brukeren	bør	plasseres	i.	

Det	samme	kan	også	brukeren	gjøre	ved	bruk	av	nettsiden,	og	det	vil	være	mye	tekst	

for	brukeren	å	lese	seg	gjennom	før	han	eller	hun	vil	kunne	plassere	seg	selv	innenfor	

en	kategori.	På	den	måten	kan	brukeren	finne	ut	av	hvilken	støtte	brukeren	har	rett	til	

å	få,	eller	hvilken	søknad	brukeren	skal	søke	på.	Denne	prosessen	opplever	brukerne	

jeg	har	snakket	med	som	utfordrende.	Det	å	putte	seg	selv	i	en	kategori	kan	være	

problematisk	uansett	i	hvilken	situasjon	dette	skal	bli	gjort.	Da	det	fort	kan	oppleves	

som	en	innsnevring	av	individets	kompleksitet.	Når	man	allerede	er	i	en	sårbar	

situasjon	kan	dette	fort	oppleves	enda	vanskeligere.			

Verne	(2015)	kan	også	se	at	kategorisering	er	vanskelig	når	det	gjelder	skatt.	I	

forskningen	hennes	opplevde	hun	at	mange	av	innringerne	var	usikre	på	hvilken	

kategori	de	skulle	plassere	seg	selv	i.	Det	var	flere	innringere	som	ønsket	å	kontakte	

kun	for	å	få	en	bekreftelse	på	at	de	hadde	forstått	reglene	rett	slik	at	de	kunne	velge	rett	

kategori.	Det	å	ringe	inn	for	å	få	en	bekreftelse	på	at	du	har	forstått	lover	og	regler	er	
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noe	vi	kan	gjenkjenne	hos	NAV.	Når	du	allerede	er	sårbar	kan	man	gå	med	en	viss	

usikkerhet	på	mye	av	det	du	gjør	(Holt	et	al.,	2012).	Det	kan	være	utfordrende	og	

skummelt	å	ta	et	valg	som	kan	ha	stor	betydning	for	fremtiden	din.	Som	nevnt	vil	

brukerne	av	NAV	være	i	en	sårbar	situasjon,	og	når	du	allerede	er	sårbar	kan	frykten	

for	å	bli	enda	mer	sårbar	være	enda	større.	Det	å	velge	feil	skjema	som	passer	for	din	

situasjon	kan	være	skremmende.	Velger	man	feil	skjema	vil	man	kanskje	få	søknaden	

avvist,	og	brukeren	må	ha	en	lengre	periode	uten	økonomisk	støtte.	Nettopp	dette	har	

dessverre	Jørgen	fått	oppleve,	og	han	tydeliggjorde	hvor	stressende	det	å	gjøre	feil	kan	

være	(se	kapittel	8.3	og	9.2).	Det	å	slite	økonomisk	kan	føre	til	mer	stress	som	igjen	kan	

resultere	i	at	brukeren	blir	sykere	enn	hva	han	eller	hun	allerede	er.		

Det	kan	med	dette	diskuteres	hvorvidt	selv-kategorisering	er	noe	brukerne	av	NAV	bør	

benytte	seg	av,	men	vil	det	da	holde	at	veilederen	plasserer	brukeren	i	en	kategori	når	

det	kan	virke	som	at	også	veilederne	er	usikre?	Dette	vil	være	en	stor	utfordring	for	

NAV,	og	en	utfordring	på	nettsidene	til	NAV	er	nødvendigvis	ikke	det	som	vil	løse	dette	

problemet.	Det	kan	være	områder	som	organiseringen	i	selskapet,	

opplæringsprosedyrer	eller	krav	på	utdannelse	til	å	jobbe	der,	som	kanskje	kan	bidra	

til	å	løse	dette	problemet.	Det	skal	også	sies	at	det	skjer	lovendringer,	som	gjør	det	

vanskelig	for	den	ansatte	hos	NAV	å	holde	tritt	med	hvilke	lover	og	regler	som	gjelder	

for	en	gitt	tidsperiode.	En	kan	spørre	seg	om	det	er	nok	juridisk	kompetanse	ansatt	hos	

NAV?		

	

14.3 Muligheten for snarveier 

Det	er	mye	informasjon	å	finne	på	nettsidene	til	NAV,	og	mye	av	denne	informasjonen	

kan	og	vil	være	relevant	for	hver	enkelt	bruker.	Med	så	mye	informasjon	bør	det	

diskuteres	når	og	hvordan	denne	informasjonen	bør	presenteres.	I	designworkshopen	

med	Kaja	(se	kapittel	11)	fikk	vi	høre	at	Kaja	ikke	ønsket	å	lese	om	pensjon.	Pensjon	for	

Kaja	er	noe	som	er	så	langt	frem	i	tid,	at	det	var	hun	ikke	interessert	i	å	lese	om	nå,	ikke	

nå	som	hun	sliter	med	ME	og	har	nok	med	det,	og	hun	ønsket	at	all	irrelevant	

informasjon	ikke	ble	vist	for	henne.	En	dag	vil	pensjon	bli	viktig	for	henne,	men	når	bør	

Kaja	få	denne	informasjonen?	Det	kan	også	kanskje	være	informasjon	om	pensjon	som	

kan	være	nyttig	for	Kaja	å	vite	om	nå,	selv	når	Kaja	er	ung.	Det	som	kan	tenkes	er	at	slik	

situasjonen	er	nå,	så	ønsker	Kaja	en	snarvei,	en	snarvei	til	den	informasjonen	som	er	

viktigst	for	henne	akkurat	her	og	nå.	Tenk	deg	at	du	skal	kjøpe	noe	på	IKEA,	du	har	
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funnet	omtrent	ut	av	hva	du	ønsker	å	kjøpe,	men	er	litt	usikker	på	akkurat	hva	innen	

denne	kategorien.	Du	har	ikke	tid	og	energi	til	å	kikke	på	alt	det	andre	som	finnes	av	

produkter	på	IKEA,	men	for	å	finne	det	produktet	du	er	ute	etter	blir	du	nødt	til	å	ta	deg	

gjennom	alle	avdelingene	som	er	på	IKEA.	IKEA	er	lagt	opp	slik	at	du	skal	se	deg	

gjennom	alle	avdelingene	de	har,	det	kan	være	andre	avdelinger	som	kan	være	relevant	

for	deg,	men	akkurat	nå	er	du	ute	etter	noe	spesielt.	Det	at	du	må	ta	deg	gjennom	alle	

avdelingene	kan	oppleves	som	overveldende	og	unødvendig,	og	du	ønsker	deg	en	

snarvei	for	å	komme	raskest	frem	til	ønsket	produkt.		

På	samme	måte	kan	det	oppleves	for	brukerne	hos	NAV.	For	å	komme	seg	frem	til	

ønsket	informasjon	må	annen	informasjon	vises,	og	dette	kan	oppleves	som	

overveldende	og	stressende.	Er	man	psykisk	nedbrutt	så	vil	man	kanskje	helst	unngått	

denne	turen	til	IKEA,	man	vet	allerede	at	det	vil	tappe	deg	for	energi,	og	man	synes	det	

er	slitsomt	å	gå	på	IKEA.	Derimot	når	man	føler	seg	friskere	så	er	det	kanskje	greit	å	gå	

hele	runden	rundt	på	IKEA,	og	man	kan	kikke	i	de	andre	avdelingene	som	kan	være	

relevante	for	deg.	Kan	det	være	slik	at	flere	brukere,	i	likhet	med	mine	resultater,	har	et	

ønske	om	en	snarvei	til	den	absolutt	nødvendige	informasjonen,	og	da	heller	få	all	

annen	informasjon	når	man	er	frisk	nok?	

Hvilken	informasjon	som	blir	gitt	til	hvilken	tid	kan	være	med	på	å	påvirke	hvordan	

brukeren	opplever	NAV.	Hovedproblemet	vil	være	å	vite	hvilken	informasjon	som	skal	

vises	nå,	og	hvilken	informasjon	som	skal	vises	senere.	Det	vil	trolig	være	nødvendig	å	

finne	en	balanse	på	hvor	mye	informasjon	som	skal	vises.	Det	skal	være	nok	

informasjon	til	at	brukeren	forstår	hva	det	er	snakk	om,	og	det	skal	være	lite	nok	til	at	

det	ikke	blir	overveldende.	Jørgen	hadde	et	ønske	om	at	man	alltid	skal	kunne	forstå	

hva	den	kommende	teksten	var	ved	å	bare	lese	den	første	setningen.	Hvis	den	første	

setningen	sier	noe	om	hva	som	kommer,	så	kan	brukeren	selv	vurdere	om	

informasjonen	er	relevant	for	seg	selv.	Det	skal	også	legges	til	at	hvordan	denne	teksten	

har	blitt	formulert	videre	kan	ha	en	påvirkning	på	hvor	utfordrende	det	kan	være	å	

forstå	innholdet	i	teksten.	Rundt	dette	hadde	Kristian	et	ønske	om	at	det	ble	skrevet	en	

form	for	«NAV	for	dummies»,	hvor	informasjonen	på	nettsiden	til	NAV	ble	skrevet	på	en	

folkelig	måte,	som	også	Kaja	ønsket.	Selv	om	brukeren	får	muligheten	til	å	få	en	snarvei	

til	den	absolutt	nødvendige	informasjonen,	så	hadde	det	vært	ønskelig	at	denne	

informasjonen	var	skrevet	på	en	folkelig	måte	som	gjør	teksten	enklere	å	forstå.	Dette	

kan	kanskje	bidra	til	redusert	pågang	på	telefonen	hos	NAV,	som	kanskje	kan	gjøre	så	

hver	bruker	føler	seg	tydeligere	sett	av	NAV.		
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14.4 Muligheten til å velge 

Jeg	har	sett	på	sårbare	målgrupper	jfr.	definisjon	fra	kapittel	3.1.	Majoriteten	av	

brukerne	hos	NAV	har	ikke	valgt	å	bli	en	bruker	av	dette	systemet	frivillig,	noe	som	kan	

tenkes	at	bør	bli	tatt	i	betraktning	ved	utviklingen	av	systemene.	Ser	vi	på	andre	

nettsider	vil	brukeren	ha	mulighet	til	å	velge	hvilken	nettside	han	eller	hun	ønsker	å	

bruke.	La	oss	si	du	ønsker	å	handle	matvarer,	ved	kjøp	av	matvarer	har	brukeren	flere	

alternativer	både	på	internett	og	i	fysiske	butikker.	Brukeren	vil	først	få	valget	om	å	

handle	enten	via	internett	eller	i	en	fysisk	butikk,	deretter	får	brukeren	flere	

alternativer	å	velge	mellom	både	via	internett	og	i	fysisk	butikk.	Hvilket	valg	brukeren	

tar	kan	basere	seg	på	det	alternativet	brukeren	trives	best	med,	eller	det	som	er	mest	

passende	her	og	nå.	Den	nettbutikken	brukeren	velger	kan	ha	flere	punkter	som	avgjør	

at	brukeren	velger	nettopp	denne,	men	poenget	mitt	er	at	brukeren	har	et	valg.	

Brukeren	kan	velge	det	alternativet	som	passer	best	for	seg	selv.	Dette	valget	får	ikke	

brukerne	av	NAV,	det	finnes	bare	ett	NAV,	og	det	finnes	bare	en	nettside,	og	brukeren	

får	ikke	muligheten	til	få	hjelp	noe	annet	sted,	eller	å	velge	den	nettsiden	han	eller	hun	

synes	er	enklest	å	bruke.		

Når	brukeren	av	NAV	først	blir	en	bruker	av	NAV,	er	dette	som	oftest	ikke	et	valg	

brukeren	har	tatt	selv.	Basert	på	brukerintervjuene	ønsket	alle	brukerne	å	være	i	jobb,	

men	flere	av	dem	var	så	syke	at	kroppen	ikke	hadde	energien	til	å	jobbe,	eller	det	var	

vanskelig	å	få	seg	jobb.	Brukerens	livssituasjon	vil	ligge	til	grunn	for	at	brukeren	er	

bruker,	og	det	er	rimelig	å	anta	at	det	er	en	negativ	påkjenning	for	en	hver	å	ikke	

mestre	forventingene	samfunnet	har	til	deg	om	å	jobbe	og	fungere	optimalt	i	

hverdagen.	

Vi	kan	derfor	si	at	brukerne	til	NAV	ikke	nødvendigvis	har	valgt	å	bli	en	bruker	av	NAV,	

men	blir	nødt	til	å	bli	en	bruker	for	å	få	hverdagen	til	å	gå	rundt	økonomisk	sett.	Det	å	

velge	å	være	en	bruker,	og	det	å	måtte	være	en	bruker	av	en	tjeneste	bør	derfor	ha	en	

innflytelse	på	hvordan	tjenesten	blir	utviklet	og	designet.	Både	fra	ekspert-	og	

brukerintervjuene	indikerer	flere	av	brukerne	at	de	helst	forsøker	å	unngå	NAV,	og	en	

av	brukerne	sier	at	skulle	han	gjort	hele	prosessen	på	nytt	hadde	han	gjort	hva	som	

helst	for	å	ikke	være	i	kontakt	med	NAV.	En	av	ekspertene	forteller	også	at	for	mange	

av	pasientene	hun	har	behandlet	har	flere	av	dem	gitt	uttrykk	for	at	NAV	kan	ha	
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forverret	angsten.	I	tillegg	forteller	flere	av	brukerne	at	det	å	være	i	kontakt	med	NAV	

er	energikrevende.		

	

14.5 Digitalisering 

Det	har	nå	blitt	diskutert	hvilke	hensyn	som	må	bli	tatt	ved	utviklingen	av	nettsidene	til	

NAV.	Vi	har	sett	at	det	er	vanskelig	å	plassere	seg	selv	inn	i	kategorier,	at	man	har	

behov	for	å	ta	snarveier	og	at	vi	som	brukere	ønsker	muligheten	til	å	velge.	Det	som	

derimot	ikke	har	blitt	diskutert	er	hvorvidt	kommunikasjonen	med	NAV	i	

utgangspunktet	bør	skje	via	internett.	Flere	av	brukerne	jeg	har	snakket	med	var	

bekymret	for	de	personene	som	ikke	har	fullt	så	god	digital	kompetanse	som	den	yngre	

generasjonen.	I	kapittel	2.4	ble	det	forklart	hva	digitalisering	er,	og	digitaliseringen	

bidrar	til	at	vi	blir	nødt	til	å	forandre	hvordan	vi	lever	på.	Det	å	endre	rutinene	sine	kan	

være	vanskelig,	og	desto	eldre	du	er,	desto	vanskeligere	kan	det	være.	Noen	mennesker	

takler	en	slik	overgang	enkelt,	mens	andre	trenger	mer	tid	på	å	lære	seg	noe	nytt.	Vi	

kan	også	stille	spørsmål	ved	det	personlige	aspektet.	Hva	skjer	hvis	alle	kontorene	til	

NAV	forsvinner,	hva	vil	dette	egentlig	betyr	for	samfunnet	vårt?		

Basert	på	ekspertintervjuene	mente	både	Trine	og	Astrid	at	første	møtet	med	NAV	bør	

skje	ansikt	til	ansikt	(se	kapittel	7.3).	Det	kan	bli	forstått	at	ikke	bare	sårbare	

mennesker,	men	alle	mennesker	er	avhengige	av	den	personlige	kontakten.	Mennesker	

trenger	mennesker	og	sosiale	samhandlinger	for	å	ha	det	bra.	Mister	vi	denne	

kontakten,	kan	det	kanskje	bli	tyngre	for	oss	å	komme	oss	ut	av	en	dyp	depresjon.	

Jørgen	fortalte	at	han	gjerne	kunne	tenke	seg	at	kommunikasjonen	skjer	digitalt,	men	

da	bør	denne	kommunikasjonen	skje	ved	hjelp	av	videosamtaler.	Han	ønsker	at	man	

skal	kunne	se	og	høre	personen	man	snakker	med	så	informasjon	ikke	blir	mistolket.	

Det	Jørgen	også	la	vekt	på	var	at	når	han	gikk	med	mange	negative	tanker	i	hodet,	

tolket	han	raskt	innholdet	i	meldinger	han	mottok	som	noe	negativt.	På	et	vis	klarte	

han	ofte	å	vri	om	positive	meldinger	til	noe	negativt,	og	dette	kunne	gjøre	han	

dårligere.		

Det	blir	derfor	viktig	å	tenke	på	hvordan	denne	digitaliseringen	av	noe	så	viktig	som	

NAV	skal	skje	for	at	dette	ikke	skal	forverre	situasjonen	til	flere	mennesker.	Trine	

fortalte	at	hun	tenker	at	det	vil	være	samfunnsøkonomisk	å	digitalisere	NAV,	men	at	vi	

som	mennesker	ikke	er	helt	klare	for	det	enda	(se	kapittel	7.3).	Hvordan	dette	blir	gjort	
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må	grundig	tenkes	gjennom,	og	denne	oppgaven	alene	klarer	ikke	å	gi	svar	på	dette.	

Denne	oppgaven	kan	derimot	være	som	et	lite	bidrag	til	å	forstå	at	mennesket	må	stå	i	

fokus	ved	en	slik	digitalisering.		

	

14.6 Ansatte hos NAV 

I	denne	oppgaven	har	fokuset	vært	rettet	mot	brukerne	av	nettsidene	til	NAV,	med	

tanke	på	de	personene	som	trenger	støtte	fra	NAV.	Fra	resultatene	har	det	kommet	

frem	at	kommunikasjonen	mellom	brukerne	og	NAV	er	et	av	punktene	som	oppleves	

som	mest	problematisk,	og	designforslaget	har	hatt	mye	fokus	på	dette.	Det	er	også	

viktig	å	huske	på	de	ansatte	hos	NAV.	I	resultatene	blir	det	presentert	at	en	veileder	hos	

NAV	kan	ha	opp	til	100-200	personer	de	skal	være	veileder	for,	og	bare	dette	kan	

forklare	deler	av	grunnen	til	at	den	individuelle	behandlingen	kan	være	vanskelig	å	

oppnå.	Det	kan	ikke	være	enkelt	for	en	ansatt	hos	NAV	å	være	både	forvalter	og	hjelper,	

og	det	kan	tenkes	at	det	ligger	mye	press	på	de	ansatte	hos	NAV.	Jeg	har	valgt	å	sette	lys	

på	brukerne,	men	for	å	klare	å	få	gjennom	ønskene	til	brukerne,	så	må	vi	se	nærmere	

på	hvordan	NAV	fungerer	internt.	Designforslaget	som	er	presentert	tar	kun	hensyn	til	

brukerne,	men	det	hadde	vært	interessant	å	ha	samme	prosess	med	veilederne	som	

jobber	hos	NAV.	Det	hadde	også	vært	spennende	å	se	hvordan	både	ansatte	hos	NAV	og	

brukerne	av	NAV	kunne	tatt	del	i	en	PD-prosess.	Det	kan	tenkes	at	brukerne	og	de	

ansatte	påvirker	hverandre.	Hvis	det	hadde	blitt	gjennomført	en	PD-prosess	med	begge	

parter	kunne	kanskje	dette	hjulpet	med	å	finne	en	løsning	som	kan	gagne	både	

brukerne	og	de	ansatte.	Til	syvende	og	sist	ønsker	vi	å	ha	en	løsning	som	kan	gjøre	alle	

involverte	fornøyde.		

Fra	resultatene	har	vi	hørt	at	det	er	vanskelig	med	en	ventetid	på	omtrent	30	minutter	

for	å	komme	gjennom	på	telefonen.	Ved	hjelp	av	bedre	kommunikasjon	på	nettsidene	

til	NAV	kan	kanskje	denne	ventetiden	kortes	ned,	og	de	som	absolutt	ikke	finner	frem	

på	nettsidene	kunne	benyttet	seg	av	telefonen.	Dette	kan	gjenspeile	det	Verne	(2014)	

kaller	for	greve-	og	gjør-det-selv	autonomi.	Når	en	ansatt	hos	NAV	svarer	telefonen	kan	

den	ansatte	velge	om	hun	ønsker	å	veilede	innringeren	til	å	bruke	nettsidene,	eller	om	

hun	skal	hjelpe	personen	over	telefonen.	Ved	bruk	av	gjør-det-selv	autonomi	kan	

telefonkøen	bli	kortere,	men	dette	forutsetter	det	at	nettsiden	er	brukervennlig	og	

forklaringen	fra	den	ansatte	hos	NAV	er	god.		
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Resultatene	viser	også	at	det	kan	være	vanskelig	å	finne	frem	til	riktig	søknad,	og	

deltageren	opplever	det	som	vanskelig	å	vite	hvilken	informasjon	som	gjelder	for	dem.	

I	designforslaget	presenteres	en	personlig	profil	som	skal	kunne	hjelpe	til	med	å	filtrere	

informasjonen,	slik	at	brukeren	enklere	skal	kunne	finne	frem	til	den	informasjonen	

som	er	relevant.	Hadde	informasjonen	vært	enklere	å	finne	frem	til,	så	kunne	også	

telefonkøen	blitt	kortere,	samt	at	flere	kunne	funnet	informasjonen	de	leter	etter	selv	

uten	å	måtte	be	om	hjelp	fra	NAV.	Filtrering	ved	hjelp	av	«min	profil»	kan	også	bidra	til	

mer	individuell	tilpasning	enn	hva	det	er	i	dag.	Paradokset	av	kompleksitet	handler	om	

å	gjøre	ting	mer	komplisert	enn	hva	de	er	(Feenberg,	2010),	og	digitaliseringen	kan	ha	

bidratt	til	å	gjøre	arbeidsoppgavene	til	de	ansatte	hos	NAV	mer	kompliserte.	

Digitaliseringen	kan	også	ha	bidratt	til	mer	standardisering	som	fjerner	den	

individuelle	tilpasningen.	Resultatene	forteller	oss	at	brukerne	ønsker	å	bli	sett	og	hørt	

av	NAV,	og	de	ønsker	ikke	å	føle	seg	plassert	på	et	rullebånd	på	en	fabrikk.	Profilsiden	

kan	få	en	større	nytteverdi	enn	hva	som	ble	tenkt,	og	kanskje	den	kan	bidra	til	å	gi	

brukerne	følelsen	av	å	bli	sett	av	NAV.		

Resultatene	indikerer	at	det	kan	være	utfordrende	å	søke	etter	søknadskjemaer	i	

søkefunksjonen	på	nettsidene	til	NAV	vanskelig.	Søkeresultatene	stemmer	sjeldent	

overens	med	det	brukeren	ønsker	å	finne,	og	dette	er	også	noe	Eriksen	(2011)	har	

funnet	ut	av	i	sin	masteroppgave.	Hva	man	søker	på,	og	hva	søkeresultatet	blir	stemmer	

sjeldent,	og	mye	av	problematikken	blir	at	brukeren	ikke	vet	hva	han	eller	hun	skal	

søke	på	for	å	få	ønsket	resultat.	Det	kan	tenkes	at	også	dette	vil	bidra	til	lang	ventetid	

på	telefonlinjene,	og	derfor	er	søknader	blitt	tatt	hensyn	til	i	designforslaget.		

Selv	om	fokuset	i	denne	oppgaven	har	vært	på	brukerne	av	NAV,	så	kan	mye	av	det	jeg	

har	funnet	ut	av	også	være	til	hjelp	for	de	ansatte	hos	NAV.	En	enklere	

kommunikasjonskanal	kan	kanskje	bidra	til	at	det	er	enklere	å	gi	hyppigere	svar	til	

brukeren.	Det	å	skrive	en	melding	kan	ta	kortere	tid	enn	å	ta	opp	telefonen,	vente	på	

svar,	snakke	om	situasjonen,	for	så	å	forsøke	å	hjelpe	brukeren.	Når	man	svarer	på	en	

melding	så	svarer	man	på	noe	konkret	som	har	blitt	spurt	om,	mens	ved	en	

telefonsamtale	så	kan	det	kanskje	være	vanskeligere	å	forstå	hva	spørsmålet	er.	Ved	å	

ha	noe	skrevet	ned,	så	vil	brukeren	kunne	gå	tilbake	til	meldingen	å	se	hva	som	ble	sagt	

fremfor	å	måtte	ringe	igjen	fordi	han	eller	hun	ikke	husker	hva	som	ble	sagt.	Det	å	ha	

noe	lagret	som	tekst	et	sted	kan	hjelpe	de	personene	som	har	som	strever	med	lavt	

arbeidsminne,	og	det	kan	redusere	antall	telefonsamtaler	med	veilederen.		
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14.7 «PD-mindset» og refleksjon 

Jeg	ønsket	å	bruke	PD	som	designprosess	i	denne	oppgaven,	da	jeg	oppdaget	hvor	

vanskelig	det	var	med	rekruttering	av	brukere	begynte	jeg	å	ta	inspirasjon	fra	UCD,	og	

det	ble	kanskje	ikke	like	mye	PD	som	jeg	hadde	planlagt	og	håpet	på.	Det	betyr	derimot	

ikke	at	dette	ikke	er	en	PD-prosess.	Designprosesser	er	nødvendigvis	ikke	som	svart	på	

hvitt,	og	flere	designprosesser	bærer	preg	av	hverandre.	Dette	vil	også	gjelde	for	PD.	

Spørsmålet	som	kan	stilles	er	hvor	mye	PD,	som	hentet	fra	faglitteratur,	må	det	være	

for	at	man	skal	kunne	kalle	forskningen	for	en	PD-prosess?		

Med	utgangspunkt	i	hva	som	har	blitt	skrevet	i	kapittel	4,	startet	PD	som	en	

demokratisk	utvikling,	hvor	alle	involverte	parter	skulle	kunne	bidra	og	ha	en	stemme	i	

hva	som	ble	utviklet.	Grunnverdiene	til	PD	jfr.	kapittel	4	og	PD-tankesett	(E.	Sanders	&	

Stappers,	2008),	har	jeg	tatt	med	meg	som	utgangspunkt	da	jeg	startet	dette	prosjektet,	

og	dette	har	hatt	en	stor	betydning	for	hvordan	denne	oppgaven	har	tatt	form.	Hvordan	

mitt	tankesett	har	vært	underveis	kan	ha	vært	avgjørende	for	resultatene	jeg	har	fått,	

samt	at	det	kan	være	avgjørende	for	å	kunne	si	at	denne	oppgaven	har	vært	en	PD-

prosess.		

I	kapittel	8	ble	hver	enkelt	bruker	presentert	med	hva	de	fortalte	meg	under	intervjuet.	

Ved	å	presentere	hver	enkelt	bruker,	gir	jeg	dem	en	stemme.	Ser	vi	på	designforslaget,	

kan	vi	se	at	dette	baserer	seg	på	hva	brukerne	har	fortalt	meg,	og	hva	vi	fant	ut	av	i	

workshopene.	Her	vises	det	også	at	brukerne	har	fått	en	stemme.		

Flere	av	de	menneskelige	aspektene	som	PD	har	fokus	på	kan	være	ekstra	viktige	når	

man	skal	involvere	sårbare	mennesker.	PD	har	fokus	på	maktrelasjoner,	at	alle	

brukerne	skal	føle	seg	sett	og	hørt,	at	de	skal	føle	seg	involvert	og	at	de	skal	lære	noe	

ved	å	delta.	Disse	aspektene	tenker	jeg	vil	være	spesielt	viktige	når	man	skal	involvere	

sårbare	mennesker,	og	hvilken	som	helst	designprosess	vil	derfor	ikke	være	passende.	

Det	å	ha	et	intervju	med	en	person	som	sliter	med	angst	kan	trigge	flere	av	

angstresponsene	(jfr.	Kapittel	3.2),	og	kan	være	krevende	nok	for	denne	personen	i	seg	

selv.	Skulle	denne	personen	deltatt	i	en	workshop	med	4-5	fremmede	personer,	kan	

angstresponsene	bli	intense,	og	dette	er	ikke	noe	jeg	ønsker	å	fremme	hos	noen.		

Noe	annet	som	styrker	PD	fra	andre	designprosesser	er	hvordan	denne	stemmen	

faktisk	blir	hørt,	og	hvor	involverte	brukerne	faktisk	er.	I	UCD	blir	gjerne	brukertesting	
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benyttet	for	å	få	kunnskap	om	hvordan	brukeren	faktisk	bruker,	for	eksempel,	en	

nettside.	Brukeren	kommer	da	med	tilbakemeldinger	og	kommentarer	på	hvordan	

opplevelsen	av	nettsiden	er,	samt	at	designeren	kan	se	hvordan	brukeren	klikker	seg	

rundt	og	leter	seg	frem	til	informasjon.	Designeren	får	da	indikert	hvilke	områder	som	

trenger	endringer,	og	det	er	designeren	alene	som	kommer	med	forslag	til	hvordan	

disse	endringene	bør	se	ut	eller	være.	Ved	bruk	av	PD	får	også	brukeren	en	stemme	i	

hva	som	bør	endres,	og	hvordan	denne	endringen	eventuelt	skal	se	ut	eller	fungere.		

Hvordan	mine	brukere	har	blitt	involvert	i	workshopene	tilsier	at	denne	prosessen	har	

vært	en	PD-prosess.	Det	jeg	derimot	kan	stille	meg	kritisk	til	at	hvor	mange	

workshoper	som	har	blitt	gjennomført.	Det	ble	gjennomført	to	workshoper,	hver	av	

workshopene	involverte	én	bruker	per	workshop.	Av	hensyn	til	brukerne	opplevde	jeg	

at	det	var	en	god	løsning	å	kun	ha	workshop	med	en	og	en	person,	men	det	kan	tenke	

seg	at	det	hadde	vært	bedre	med	flere	runder	med	workshops.	Jeg	kunne	gjerne	tenkt	

meg	å	ha	en	workshop	med	hver	av	brukerne	som	ble	intervjuet,	og	at	jeg	etter	disse	

workshopene	kunne	tatt	en	vurdering	på	om	det	hadde	passet	seg	å	ha	en	til	to	

workshoper	med	alle	brukerne	samlet.	Denne	vurderingen	ville	jeg	tatt	underveis,	men	

det	kan	tenkes	at	dette	kunne	vært	overveldende	for	brukerne.	Selv	om	brukerne	

kanskje	hadde	fått	en	trygghet	til	meg,	så	ville	det	fortsatt	vært	tre	andre	fremmede	

mennesker	å	forholde	seg	til	under	workshopen.		

Det	kan	oppfattes	at	man	i	PD	bør	ha	en	rekke	workshoper,	og	gjerne	med	flere	

deltagere	enn	hva	jeg	har	hatt	i	mine	workshoper.	Selv	om	det	kan	oppfattes	at	det	

hadde	vært	nyttig	for	oppgaven	med	flere	workshoper	med	flere	deltagere,	så	er	det	

ikke	sikkert	at	det	hadde	hatt	en	positiv	effekt	for	brukerne.	Dette	er	ikke	noe	jeg	har	

noe	fasitsvar	på,	og	vil	kun	være	spekulasjoner	basert	på	den	kjennskapen	jeg	har	fått	

til	brukerne	jeg	har	vært	i	kontakt	med.		

Spørsmålet	jeg	har	stilt	meg	er	om	min	oppgave	kan	bli	kalt	PD	eller	ikke,	og	etter	min	

mening	vil	jeg	si	at	den	kan	bli	kalt	en	PD-prosess.	Den	bakgrunnen	og	det	tankesettet	

jeg	har	hatt	med	meg	gjennom	hele	prosessen	er	årsaken	til	at	jeg	ønsker	å	kalle	

oppgaven	en	PD-prosess.	Jeg	tørr	å	påstå	at	uten	PD	tankesettet	så	hadde	ikke	

resultatene	blitt	som	de	har	blitt,	og	det	har	vært	en	avgjørende	faktor.	Hvordan	jeg	har	

angrepet	oppgaven	handler	også	om	hvilket	tankesett	jeg	har	hatt	fra	den	dagen	jeg	

begynte	med	denne	oppgaven.	Grunnverdiene	til	PD	har	vært	min	pådriver	til	å	

gjennomføre	oppgaven	på	den	måten	jeg	har	gjort	det.		
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Valgene 

Jeg	ønsker	også	å	trekke	frem	at	de	valgene	jeg	har	tatt	underveis,	med	tanke	på	blant	

annet	antall	deltagere	på	en	workshop,	har	vært	valg	som	har	basert	seg	på	den	

kjennskapen	jeg	har	fått	til	brukerne.	Underveis	i	denne	prosessen	har	jeg	fått	god	

kontakt	med	brukerne,	og	jeg	har	hele	veien	hatt	fokus	på	at	jeg	ikke	skal	være	en	

belastning	for	dem.	Det	var	viktig	for	meg	at	det	var	jeg	som	satte	meg	på	toget	til	

Østfold	for	å	møte	Kaja	der	det	var	enklest	for	henne,	fremfor	at	hun	skulle	bruke	

energi	på	å	komme	inn	til	Oslo.	I	ettertid	har	det	slått	meg	at	det	å	sitte	i	en	workshop	i	

2,5	time	er	imponerende	når	man	er	ME-syk,	men	jeg	oppfattet	det	slik	at	Kaja	hadde	

det	hyggelig	under	workshopen,	samt	at	hun	følte	seg	trygg	på	meg,	som	kanskje	gjorde	

at	det	var	overkommelig.		

Det	kan	tenkes	at	de	valgene	jeg	har	tatt	underveis,	med	tanke	på	hvilket	hensyn	jeg	har	

vist,	har	hatt	en	stor	betydning	på	hvilke	resultater	jeg	har	fått.	I	intervjuene	opplevde	

jeg	ærlighet	fra	alle	brukerne,	og	jeg	fikk	følelsen	av	at	de	opplevde	det	som	trygt	å	

fortelle	meg	om	historiene	deres.	Det	var	etter	intervjuene	jeg	tok	en	bevisst	avgjørelse	

på	at	jeg	ikke	trodde	at	en	workshop	med	alle	samlet	hadde	fungert	bra.	Med	fungert	

bra,	så	mener	jeg	at	jeg	hadde	fryktet	at	jeg	skulle	stjålet	for	mye	energi	fra	dem,	så	mye	

at	de	ikke	hadde	hatt	ønske	å	møte	meg	igjen.	Jeg	har	også	en	tanke	om	at	ingen	

egentlig	hadde	ønsket	å	delta,	og	at	de	kanskje	hadde	avlyst	like	før.	Det	jeg	derfor	tror,	

og	mener,	er	at	disse	valgene	kan	ha	bidratt	til	å	styrke	denne	oppgaven.	Ved	å	kun	

være	med	en	bruker	på	en	gang,	så	gav	denne	brukeren	den	dybden	jeg	var	ute	etter.	

Det	kan	tenkes	at	det	at	jeg	var	med	dem	en	og	en	gjorde	at	jeg	fikk	en	bedre	kontakt	

med	brukeren.		

	

Kontakten 

Prosessen	med	å	få	rekruttert	deltagere/brukere	tok	lengre	tid	enn	forventet	(jfr.	

Kapittel	8.1),	og	jeg	endte	med	å	inkludere	personer	med	forskjellige	bakgrunner.	

Hvordan	rekrutteringen	ble	håndtert	kunne	kanskje	blitt	gjort	annerledes,	men	jeg	er	

positiv	til	at	det	ble	som	det	ble.	Jeg	fikk	muligheten	til	å	få	høre	forskjellige	historier,	

som	gav	forskjellige	vinklinger.	Selv	med	forskjellige	historier	var	det	likhetstrekk	

mellom	historiene.	Hadde	jeg	valgt	å	kun	rekruttere	brukere	fra	SFJ	hadde	jeg	kanskje	

ikke	fått	de	resultatene	jeg	har	fått,	og	jeg	hadde	ikke	lært	alt	jeg	har	lært.		
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Den	kontakten	jeg	har	hatt	med	brukerne	har	ført	til	at	jeg	har	sterk	sympati	for	dem,	

og	jeg	får	litt	vondt	i	magen	av	å	tenke	på	hvor	tøft	noen	dem	har	det,	og	har	hatt	det.	

Jeg	har	opplevd	at	min	bakgrunn	med	NAV	har	spilt	en	viktig	rolle	inn	i	hvordan	

kontakten	har	blitt,	samt	hvordan	jeg	har	håndtert	intervjuer	og	workshoper.	Selv	har	

jeg	opplevd	hvordan	psyken	påvirkes	i	en	sykdomsperiode,	og	brukerne	fikk	kanskje	

følelsen	av	at	jeg	faktisk	forsto	hva	de	mente.	Jeg	forsto	hva	de	mente	med	at	det	kan	

være	tungt	bare	å	komme	seg	ut	av	senga	en	dag,	og	hvor	stressende	det	kan	være	å	stå	

i	telefonkø.	Jeg	tror	at	de	merket	det,	at	de	merket	at	jeg	forsto	dem	og	utfordringene	

deres.		

Det	at	jeg	har	klart	å	sette	meg	inn	i	deres	situasjon,	og	fått	en	forståelse	av	hvor	

utfordrende	enkelte	ting	kan	være,	har	styrket	denne	oppgaven.	Jeg	har	derfor	et	ønske	

om	at	ved	utvikling	av	teknologi	for	en	sårbar	målgruppe,	så	ser	vi	nærmere	på	

hvordan	brukers	livssituasjon	er,	og	hvilke	følelser	som	er	involvert.	Denne	oppgaven	

har	gitt	meg	en	ny	forståelse	av	hvilke	områder	som	det	ønskes	at	er	enkle	å	bruke	på	

nettsidene	til	NAV.		

	

14.8 Oppsummering  

Over	har	jeg	diskutert	resultatene	fordelt	på	temaer,	hvor	jeg	under	temaene	har	

forsøkt	å	svare	på	forskningsspørsmålene.	I	tillegg	har	jeg	diskutert	andre	funn.	Jeg	

ønsker	nå	å	oppsummere	hovedfunnene	mine.		

Ser	vi	nærmere	på	forskningsspørsmålet	om	hvordan	brukeren	opplever	

kommunikasjonen	med	NAV,	så	kan	vi	se	at	det	er	mange	følelser	involvert.	Brukerne	

har	fortalt	at	de	har	opplevd	problematikk	rundt	det	å	plassere	seg	selv	inn	i	en	

kategori	for	å	finne	ut	av,	for	eksempel,	hvilket	søknadsskjema	som	gjelder	for	deres	

situasjon,	eller	hvilken	informasjon,	og	hvilke	lover	og	regler	som	gjelder	for	seg	selv.	

Det	at	brukeren	må	gjøre	et	forsøk	på	å	plassere	seg	selv	innenfor	en	kategori,	kan	

oppleves	som	frustrerende	og	vanskelig,	og	som	en	innsnevring	i	deres	egen	

kompleksitet.	Hvis	det	skulle	skje	at	brukeren	plassere	seg	selv	inn	i	en	kategori,	og	det	

viser	seg	at	dette	er	feil,	så	kan	denne	feilen	føre	til	stress,	og	for	noen	kan	kanskje	dette	

forverre	sykdommen	deres.		

Hvordan	NAV	kommuniserer	informasjonen	på	nettsiden	er	også	noe	brukerne	kan	

oppleve	som	overveldende	og	energikrevende.	Først	og	fremst	er	det	store	mengder	
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med	informasjon	brukeren	skal	forholde	seg	til,	og	som	nevnt	kan	det	være	vanskelig	å	

finne	hvilken	informasjon	som	er	viktig	for	deg	her	og	nå.	Brukeren	kan	ønske	seg	en	

snarvei	til	rett	informasjon,	til	rett	tid,	og	når	tiden	er	inne,	kan	all	relevant	informasjon	

bli	vist	til	brukeren.	Hvordan	denne	informasjonen	er	formulert	kan	skape	usikkerhet	

hos	brukeren,	og	brukerne	jeg	har	snakket	med	hadde	et	ønske	om	at	informasjonen	

var	folkelig	skrevet.	Dette	for	at	det	faktisk	var	mulig	å	forstå,	for	eksempel	alle	

paragrafene	som	står	skrevet	flere	steder	på	nettsiden,	og	i	eventuelle	brev.		

Når	man	skal	designe	med	en	sårbar	målgruppe	tenker	jeg	at	det	vil	være	viktig	å	sette	

seg	inn	i	brukerens	livssituasjon.	Ved	å	sette	seg	inn	i	livssituasjonen	deres	kan	man	få	

brukeren	til	å	føle	seg	trygg	på	deg,	som	igjen	kan	bidra	til	ærlige	svar	og	engasjement	i	

det	å	designe	sammen.	I	denne	studien	har	jeg	hatt	et	stort	fokus	rundt	nettopp	dette.	

Som	diskutert	i	forrige	kapittel	fikk	jeg	god	kontakt	med	de	personene	jeg	snakket	med,	

og	jeg	opplevde	at	de	følte	seg	trygge	på	meg	som	gjorde	at	jeg	fikk	ærlig	svar.	Det	var	

også	viktig	for	meg	at	workshopene	ble	gjennomført	etter	deres	premisser,	hvor	jeg,	for	

eksempel	dro	til	dem	slik	at	de	ikke	skulle	bruke	tid	og	energi	på	å	reise.	Jeg	valgte	også	

å	ha	workshoper	med	kun	en	person	per	workshop,	dette	for	at	workshopen	ikke	skulle	

stjele	ekstra	energi,	og	da	eventuelt	forverre	sykdommen	deres.	Disse	hensynene	ble	

tatt	med	bakgrunn	fra	grunnverdiene	til	PD,	brukerens	livssituasjon,	samt	det	jeg	har	

lært	meg	innen	psykologi.		
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15 Konklusjon 

Jeg	har	i	denne	oppgaven	tatt	utgangspunkt	i	en	sårbar	målgruppe.	I	løpet	av	studien	

har	jeg	hatt	to	ekspertintervjuer,	fire	brukerintervjuer	og	to	designworkshops,	og	

resultatene	fra	dette	har	vist	meg	hvilken	betydning	involvering	av	brukerne	kan	ha	i	

en	designprosess.		

Sårbare	målgrupper	har	andre	fokusområder	enn	hva	en	frisk	person	kanskje	hadde	

hatt,	og	disse	fokusområdene	og	hensynene	ønsker	jeg	at	også	andre	designere	ser	

nytten	av,	og	tar	i	bruk.	Brukerens	livssituasjon	har	en	stor	påvirkningskraft	på	

hvordan	man	bør	designe	og	tilrettelegge	for	brukeren,	og	denne	situasjonen	vil	være	

spesielt	viktig	med	tanke	på	at	det	kun	finnes	en	NAV.	Basert	på	mine	resultater	har	jeg	

et	ønske	om	at	psykologien	skal	bli	tatt	mer	hensyn	til	i	designprosesser	og	i	

utviklingen	av	nye	systemer	og	nettsider.	

Ved	hjelp	av	PD-tankesettet	har	brukeren	blitt	sett,	og	det	har	vært	et	riktig	valg	å	ha	

fokus	på	grunnverdiene	til	PD	når	oppgaven	baserer	seg	på	noe	så	sensitivt	som	de	

indre	følelsene	til	brukerne.	Det	å	bruke	PD	har	bidratt	til	en	trygghet	hos	brukerne,	og	

min	egen	erfaring	har	hjulpet	meg	med	å	forstå	brukerens	livssituasjon	på	et	annet	nivå	

enn	hva	mange	andre	kanskje	kunne	gjort.		

Brukerens	opplevelse	har	vært	et	viktig	stikkord	for	oppgaven,	og	opplevelsen	har	sagt	

noe	om	hva	brukerne	føler	ovenfor	NAV	og	deres	nettsider.	Hvordan	informasjonen	i	

dag	blir	fremstilt	for	brukeren	har	bidratt	til	å	påvirke	opplevelsen	de	har	for	NAV.	

Hvor	mye	informasjon	som	skal	vises,	og	hvor	mye	som	kan	fjernes	er	et	dilemma	som	

denne	oppgaven	ikke	klarer	å	svare	fullstendig	på.	Det	som	derimot	kommer	tydelig	

frem	er	hvor	viktig	det	er	å	involvere	brukerne	i	en	slik	designprosess.	Brukerne	jeg	har	

involvert	har	hatt	hver	sin	unike	historie	å	fortelle.	Et	fellestrekk	for	disse	personene	er	

at	de	har	vært	eller	er	i	en	sårbar	situasjon,	og	de	hevder	at	NAV	kan	ha	bidratt	til	å	

forverre	sykdomstilstanden	deres.		

Nettsiden	til	NAV	er	en	viktig	nettside	for	veldig	mange	mennesker,	og	den	er	med	på	å	

påvirke	opplevelsen	brukeren	har	til	NAV	generelt.	NAV	skal	og	bør	gi	følelsen	av	

trygghet,	og	skal	være	et	sted	du	kan	motta	hjelp.	Resultatene	mine	viser	derimot	

frustrasjon	og	usikkerhet	rundt	nettsiden	og	NAV,	og	dette	er	ikke	følelser	som	burde	

bli	trigget.		
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Hvis	jeg	skulle	fortsatt	denne	studien	kunne	jeg	tenkt	meg	å	snakke	med	flere	brukere	

av	NAV,	og	få	høre	flere	unike	historier.	Jeg	kunne	også	tenke	meg	å	ha	flere	

individuelle	designworkshoper	med	disse	brukerne.	Det	hadde	vært	interessant	å	ha	

samtaler	med	noen	ansatte	hos	NAV,	og	jeg	skulle	tenke	meg	at	disse	personene	hadde	

vært	veiledere	hos	NAV.	Det	hadde	gitt	meg	muligheten	til	å	se	deres	opplevelse	av	

både	nettsidene,	de	interne	systemene	og	kontakten	de	har	med	brukerne.	Dette	er	

noen	områder	jeg	hadde	ønsket	og	fokusert	videre	på	skulle	dette	studien	gått	over	en	

lang	periode.		

I	lys	av	denne	studien	kan	vi	stille	spørsmål	til	hvorfor	ikke	NAV	streber	etter	å	ikke	bli	

en	ekstra	belastning	for	allerede	sårbare	mennesker.	Det	er	vanskelig	å	forstå	hvorfor	

ikke	samfunnet	vårt	kan	se	at	en	tilrettelegning	for	sårbare	personer	kan	gagne	

samfunnet.	Hva	må	til	for	at	NAV	og	samfunnet	vårt	skal	forstå	hvilken	gevinst	en	god	

nettside	faktisk	kan	ha?	Samt	hvor	viktig	det	vil	være	å	inkludere	og	involvere	brukerne	

i	digitaliseringen?	
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