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Konklusjon og hovedfunn

En vesentlig andel av arbeidsgiverne som får bistand av NAV når de skal rekruttere gir uttrykk for at de er 
fornøyde med deler av tjenesten. Samtidig fremstår rekrutteringsbistanden ikke som et helhetlig tilbud til 
arbeidsgivere, og det er for stor variasjon i opplevd tjenestekvalitet til overordnet å si at tjenesten fungerer godt.

Rekrutteringsbistanden er ikke 
innrettet på en sånn måte at den 
ivaretar arbeidsgivernes samlede 
behov i rekrutteringsprosessen. 

Rekrutteringsbistanden 
gjennomføres på en slik måte at 
den ikke ivaretar helheten av mål 
og føringer slik de fremkommer i 
de styrende dokumentene.

Føringer, mål og styrings- 
parametere tar i for liten grad 
utgangspunkt i arbeidsgivernes 
faktiske behov. 

1 2 3

Hvordan er forholdet mellom 
arbeidsgivers behov og NAVs faktiske 
rekrutteringsbistand?

Hvordan er forholdet mellom den 
definerte og den faktiske 
rekrutteringsbistanden?

Hvordan er forholdet mellom den 
definerte rekrutteringsbistanden og 
arbeidsgivers behov?

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere



2. Rekrutteringsbistanden bør 
tilpasses til arbeidsgivere med 
ulike behov
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Anbefalinger - slik kan tjenesten forbedres 

1. Rekrutteringsbistanden bør 
utformes som en helhetlig tjeneste 
med arbeidsgiver som utgangspunkt

4. Klargjør arbeidsgivers rolle og  
formålet med rekrutterings- 
bistanden

Arbeidsgivere har forskjellige behov i rekrutteringssammenheng avhengig av 
kjennetegn som størrelse, bransje, geografi m.m.  NAV bør tilpasse sitt tjenestetilbud til 
de forskjellige grupperingene for å oppnå størst mulig effekt av rekrutteringsbistanden.

NAV bør ta utgangspunkt i arbeidsgiver som bruker og utforme en helhetlig tjeneste 
som dekker deres behov. For å sikre en tjeneste som oppleves som både profesjonell og 
målrettet er det viktig med riktig balanse mellom sentral styring og lokalt 
handlingsrom. 

NAV må ta stilling til om rekrutteringsbistanden skal være en selvstendig tjeneste rettet 
mot arbeidsgivere som brukere, eller om den skal utgjøre en mulighet for NAV til å 
samarbeide med arbeidsgivere om å få flere personer i arbeid. Denne tydeliggjøringen 
må gjenspeiles i utformingen av rekrutteringsbistanden. 

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere

3. Gi NAV-ansatte de nødvendige  
rammebetingelsene for å tilby god 
rekrutteringsbistand 

Forutsetningene for å yte god rekrutteringsbistand bør bedres.  Det innebærer blant 
annet å sikre at mål og arbeidsbeskrivelser for forskjellige roller i rekrutterings- og 
markedsarbeidet trekker i samme retning, å tilby gode digitale verktøy og å gi 
rekrutteringsarbeidet riktig prioritet.  

ANBEFALINGER
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Bakgrunn og tilnærming
DEL 2
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Rekrutteringsbistand til arbeidsgivere er en viktig del av NAVs arbeid

Hvorfor er rekrutteringsbistand til 
arbeidsgivere viktig for NAV?

Arbeidskraften er samfunnets viktigste 
ressurs. Et velorganisert og godt fungerende  
arbeidsmarked skal legge til rette for en 
effektiv bruk av arbeidskraft og sikre at de 
som tilbyr og de som etterspør arbeidskraft 
finner hverandre raskt og effektivt. Det 
bidrar til økt verdiskaping og et mer 
bærekraftig velferdssamfunn (Meld. St. 29, 
2016-2017).

De fleste jobbytter i arbeidslivet skjer frivillig 
og gjennomføres uten bistand fra offentlige 
institusjoner. Som fremhevet av regjeringen i 
Meld. St. 33 (2015-2016) er det “...først når 
arbeidsgiver ikke finner aktuelle kandidater 
til ledige stillinger eller arbeidssøkere har 
problemer med å finne ledige stillinger at 
Arbeids- og velferdsetaten skal yte bistand”. 

Arbeids- og velferdsetaten har flere tjenester

Hvorfor ønsker NAV å gjennomføre en 
evaluering av rekrutteringsbistanden?

Arbeids- og velferdsetaten rapporterer at 
arbeidet med å styrke tjenestene mot 
arbeidsgivere har begynt. For å drive et godt 
rekrutteringsarbeid er det avgjørende å ha 
god kunnskap om arbeidsmarkedet og 
kjennskap til arbeidsgivernes behov. Derfor 
har etaten aktivt startet med å styrke 
arbeidsmarkedskompetansen internt i NAV. 

Samtidig har ikke etaten eller etatsstyrer nok 
kjennskap til hvordan arbeidsgivere opplever 
NAVs tilbudte rekrutteringsbistand. Denne 
kjennskapen er avgjørende for at NAV skal 
kunne tilby en god og velfungerende tjeneste 
for arbeidsgivere som bidrar til at de får tak i 
den arbeidskraften de søker etter. Med økt 
kunnskap vil NAV kunne forbedre tjenesten 
og gjøre den mer relevant for arbeidsgivere. 
Formålet med denne evalueringen er derfor å 
bidra til økt innsikt om NAVs rekrutterings- 
bistand.

arbeidsmarkedet og arbeidsgiver dersom 
NAV-reformen skal lykkes (Arbeids- og 
sosialdepartementet, 2015). Videre påpekte 
ekspertgruppen at NAV i for liten grad gir 
rekrutteringsbistand som medfører at en 
arbeidsgiver ansetter en arbeidssøker. 
Utvalget mente at det trolig har 
sammenheng med at NAV har manglende 
arbeidsmarkedskompetanse og at det er 
begrenset kontakt mellom NAV-kontorene 
og arbeidsgivere om rekrutteringsbistand.  

I lys av ekspertgruppens gjennomgang 
varslet regjeringen i Meld. St. 33 (2015-2016) 
at de ønsker å videreutvikle arbeids- og 
velferdsforvaltningen blant annet ved å 
styrke og videreutvikle de arbeidsrettede 
tjenestene for både arbeidsgivere og 
arbeidssøkere. I tillegg ønsker regjeringen en 
styrket og mer helhetlig innsats fra etaten ut 
mot arbeidsgivere. 

for å bistå arbeidssøkere og arbeidsgivere. 
Bistand til arbeidsgivere omfatter 
rekrutteringsbistand knyttet til mangel på 
arbeidskraft, mangel på rett kompetanse og 
bistand ved permittering og nedbemanning. 
Rekrutteringsbistanden innebærer at NAV 
hjelper en arbeidsgiver i en rekrutterings- 
prosess, blant annet ved å sette arbeidsgiver i 
kontakt med relevante kandidater til 
stillingen. NAVs rekrutteringsbistand til 
arbeidsgivere er også sentralt for å lykkes 
med etatens oppfølgingsarbeid overfor 
arbeidssøkere og målet om å få flere i arbeid.

A-en i fokus

I 2014 fikk en ekspertgruppe ledet av Sigrun 
Vågeng i oppgave å gjennomgå arbeids- og 
velferdsforvaltningen. I sin sluttrapport fra 
2015 mente ekspertgruppen at NAV og 
arbeidsmarkedet i for stor grad hadde skilt 
lag, og at NAV blant annet måtte rykke 
nærmere 

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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NAVs rekrutteringsbistand omfatter flere forskjellige tjenester

prioritere markedsarbeid.

Til slutt må det foreligge et rammeverk og 
verktøy som støtter oppunder en effektiv og 
produktiv matchingprosess, slik som 
hensiktsmessige dataverktøy. 

Et bredt spekter av tjenester

NAVs rekrutteringsbistand omfatter flere 
former for bistand for å dekke arbeidsgivers 
etterspørsel etter arbeidskraft nasjonalt og i 
EU/EØS-området. NAV tilbyr flere digitale 
tjenester på nav.no, som muligheten til å 
legge ut stillinger og tilgang til etatens 
CV-database, i tillegg til personlig bistand fra 
NAV-kontoret for å finne aktuelle kandidater 
til ledige stillinger. Til denne evalueringen 
har Arbeids- og velferdsetaten avgrenset 
rekrutteringsbistand til å gjelde:

1. Direktemeldte stillinger, det vil si 
stillinger som arbeidsgiver melder til 
NAV med ønske om å få tilvist 
avklarte kandidater. NAV skal følge 
opp ved å søke frem aktuelle 
kandidater som presenteres for 
arbeidsgiver.

2. Oppdragsorientert 
rekrutteringsbistand, det vil si 

Flere forhold må være på plass for å 
levere en god tjeneste

For at NAVs rekrutteringsbistand skal 
fungere optimalt, er det flere forhold som må 
være på plass. 

For det første må ansatte på NAV-kontorene 
ha relevant kunnskap om arbeidsmarkedet 
og kontakt med arbeidsgivere som etterspør 
arbeidskraft. 

For det andre må ansatte på NAV-kontorene 
ha rekrutteringskompetanse. Det innebærer 
blant annet at de ansatte må kjenne til 
arbeidssøkernes kvalifikasjoner, herunder 
om det må legges til rette for ansettelsen ved 
bruk av arbeidsmarkedstiltak eller 
lønnstilskudd, og de må ha kjennskap til 
metoder for å koble disse personene til 
arbeidsgivere som etterspør akkurat deres 
kompetanse. Når dette ligger til grunn, må 
også NAV-ansatte gis rom til å kunne

1. utlyste stillinger hvor NAV kontakter 
arbeidsgiver og avklarer at de har 
aktuelle kandidater som så 
presenteres for arbeidsgiver. 

3. Jobbmesser arrangert av NAV. 
Arbeidsgiver(e) kommer og 
presenterer ledige stillinger for flere 
aktuelle arbeidssøkere. NAV 
registrerer kobling mellom stilling og 
kandidat.

4. Intensjonsavtaler/samarbeids- 
avtaler mellom NAV og bedrifter. 
Innebærer at NAV forplikter seg til å 
lete frem og presentere aktuelle 
kandidater når bedriften har ledige 
stillinger. 

Siden denne evalueringen skal vurdere NAVs 
rekrutteringsbistand opp mot arbeidsgiveres 
behov for bistand, vil arbeidsgivers behov 
bestemme om evalueringen favner bredere 
enn avgrensningen ovenfor.

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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Mål og føringer for NAVs rekrutteringsbistand: Flere styrende dokumenter

Flere måldokumenter

I denne evalueringen har vi har identifisert 
mål og føringer for NAVs 
rekrutteringsbistand i flere styrende 
dokumenter. De viktigste typene dokumenter 
har vært:

● Overordnede styrende dokumenter 
som har som formål å forme 
retningen til arbeidet i etaten som 
helhet og på lang sikt, men som også 
gir føringer for arbeidet overfor 
arbeidsgiver og rekrutterings- 
bistanden. Eksempler på slike 
dokumenter er tildelingsbrevet fra 
Arbeids- og sosialdepartementet, 
NAVs virksomhetsstrategi, 
langtidsplanen, mål- og 
disponeringsbrev og virksomhets- 
planer til den enkelte enhet. 

● Eksterne dokumenter som 
omhandler arbeid knyttet til 
arbeidsgiver og rekrutteringsbistand. 
Eksempler på slike dokumenter er 
statsbudsjettet, Arbeids- og 
sosialdepartementets fagpropoisjon 
til statsbudsjettet, 
stortingsmeldinger og offentlige 
utredninger.

● Virksomhetsinterne dokumenter 
som omhandler arbeidet knyttet til 
arbeidsgiver og rekrutteringsbistand. 
Eksempler er slike dokumenter er 
kanalstrategien for arbeidsgivere, 
guide til bedriftskontakt for ansatte 
på NAV-kontorene m.m.

Figuren til høyre som fremkommer i 
Langtidsplanen 2018-2021, gir en god 
oversikt over flere av de styrende 
dokumentene. På de følgende sidene vil vi 
kort gjøre rede for dokumentene vi mener er 
mest relevante i denne evalueringen.

Figur som illustrerer NAVs styrende dokumenter. Kilde: NAV langtidsplan 2018 - 2021

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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Mål for NAVs rekrutteringsbistand: Føringer fra Arbeids- og sosialdepartementet

Tildelingsbrev 

I tildelingsbrevet for 2017 fra ASD står det 
tydelig at Arbeids- og velferdsetatens høyeste 
prioriterte oppgave skal være å bidra til at 
flere kommer i arbeid og færre mottar 
stønad. Arbeidsgivere nevnes ikke konkret i 
det innledende kapittelet om strategiske 
retning og initiativ (kap. 2), men kan 
omfattes av begrepet brukere som går igjen:

● “Gode brukermøter er sentralt for 
direktoratets måloppnåelse. 
Departementet legger derfor til 
grunn at brukerrettede tjenester 
som er effektive, målrettede og 
bidrar til gode brukeropplevelser er 
en prioritert oppgave for 
direktoratet.”

● “Direktoratet skal legge vekt på at 
modernisering av gamle systemer, 
økt digitalisering og flere selv- 
betjeningstjenester skal gi bedre 

personer og arbeidsgivere. Videre skal 
arbeidsgivere få “tjenester av god kvalitet”, 
og “brukermedvirkning i utviklingen av 
tjenestene skal vektlegges”. En av 
styringsparameterne i avsnittet er at andelen 
arbeidsgivere som er fornøyd med helhetlig 
service skal øke.

Under omtalen av arbeidsmarkedstiltak 
for å få flere i arbeid (avsnitt 3.1.1), skriver 
ASD at det er et mål at arbeidsgivere som tar 
inn tiltaksdeltakere eller arbeidssøkere, “skal 
være trygge på at de får nødvendig 
tilrettelegging og oppfølging”.

blant registrerte ledige og undersysselsatte. 
Etaten skal bistå bedrifter som melder om
permittering eller nedbemanning.”

Videre skal etaten “...yte bistand til 
arbeidsgivere som ønsker å rekruttere 
utenlandsk arbeidskraft fra EØS- 
/EFTA-området gjennom EURES.”

Styringsparameterne for 2017 er som følger:

● Antall stillinger meldt til etaten med 
tilvisning skal øke

● Antall virksomheter som har fått 
arbeidsmarkedsbistand fra etaten 
skal øke

Utover dette nevnes arbeidsgivere enkelte 
andre steder. Under omtalen av 
brukeropplevelse (avsnitt 3.5) er et uttalt 
mål at etaten skal ha “effektive og bruker- 
rettede tjenester som bidrar til gode bruker- 
opplevelser”, hvor etaten skal gjennomføre 
årlige brukerundersøkelse blant 

tjenester til brukerne, hensikts- 
messige arbeidsprosesser og en 
effektiv forvaltning.”

● “I tråd med Meld. St. 33 (2015-2016) 
skal forvaltningen få større 
myndighet og handlefrihet til å 
tilpasse tjenestene og virkemidlene 
til individuelle behov i møte med 
brukerne.”

I målkapittelet nevnes arbeidsgivere 
eksplisitt i avsnitt 3.1.2, hvor målet er at  
arbeidsgivere som henvender seg til etaten 
skal få rekrutteringsbistand med god 
kvalitet. ASD vektlegger at etaten skal 
“...styrke sin kunnskap om og innsikt i 
arbeidsmarkedet nasjonalt og lokalt for å 
kunne tilby arbeidsgivere kunnskapsbasert 
og hensiktsmessig bistand. Det skal gjøres 
raske koblinger mellom arbeidsgivere med 
rekrutteringsbehov og aktuelle 
arbeidssøkere, blant annet gjennom bedre 
mobilisering av arbeidskraftsressurser

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere



Mål- og disponeringsbrev

Mål- og disponeringsbrev (MD-brev) 
operasjonaliserer målene i tildelingsbrevet 
fra ASD og langtidsplanen for etaten. Det 
utformes et MD-brev til hver avdeling/ 
tjenestelinje.

I MD-brevet til fylkene for 2017 er en av de 
fire hovedprioriteringene “økt innsats for 
at arbeidsgivere får dekket sitt behov 
for tjenester”. Målet spesifiseres i tre 
underpunkter.

1. “Styrke relasjonen og videreutvikle 
arbeidsgiverkontakten”

I MD-brevet står det at “bedre 
arbeidsgiverkontakt vil gi NAV økt 
kjennskap til arbeidsgivers behov for 
rekruttering, formidling av arbeidskraft”. 
Det er derfor et mål at andelen virksomheter 
som får bistand av NAV skal øke, ref. tabell.
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Mål for NAVs rekrutteringsbistand: NAVs egne føringer (1)

Her er fokuset rettet mot sykefraværs- 
oppfølging. NAV Arbeidslivssenter skal gi 
IA-virksomheter “bistand som aktivt støtter 
bruk av gode rutiner for sykefraværs- 
oppfølging”. I tillegg skal NAV-kontorene 
følge opp aktivitetskravet i oppfølgingen av 
de sykemeldte. For sykmeldte som befinner 
seg i et arbeidsforhold, skal NAV ha “god 
dialog med arbeidsgiverne og understøtte 
sykefraværsoppfølgingen på arbeids- 
plassen”.

I tillegg fremheves det at antall stillinger som 
utlyses på nav.no må øke. Det vil ifølge NAV 
synliggjøre etterspørselen etter arbeidskraft 
og øke overgangen til arbeid blant annet ved 
at arbeidssøkere får bedre oversikt over 
ledige stillinger.

2. “Bidra til økt mobilitet og 
rekruttering til ledige stillinger”

NAV har som mål å øke antall formidlinger, 
ref. tabell. Ifølge MD-brevet skal det gjøres 
“rask kobling mellom arbeidsgivere med 
rekrutteringsbehov og aktuelle 
arbeidssøkere, blant annet gjennom 
mobilisering av arbeidskraftsressurser 
blant registrerte ledige og undersysselsatte”.

Videre fremheves det at etaten ønsker å 
inngå intensjonsavtaler med større 
arbeidsgivere. Avtalene skal være nasjonale, 
men hvert enkelt fylke vil få ansvar for å 
inngå lokale samarbeidsavtaler om  

rekruttering med den aktuelle bedriften. 

Ifølge MD-brevet skal også NAV bistå 
arbeidsgivere som ønsker å rekruttere 
utenlandsk arbeidskraft innenfor 
EU/EØS-området gjennom 
EURES-tjenesten.

3. “Bidra til et inkluderende 
arbeidsliv”

Styringsparametere Resultatkrav

Antall formidlinger skal øke Skal øke sammenlignet med
samme periode i fjor

Andel virksomheter som har fått 
arbeidsmarkedsbistand fra NAV skal øke 

Skal øke sammenlignet med
samme periode i fjor

Oversikt over styringsparametre for rekrutteringsbistanden oppgitt i Mål og 
disponeringsskriv fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til fylkene for 2017

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere



Langtidsplan 2018-2021

NAVs langtidsplan gir retning for hvordan 
NAV skal utvikle seg på et overordnet nivå, 
og hvilke områder de spesielt skal fokusere 
på og jobbe mer aktivt med. De prioriterte 
områdene i fireårsperioden er: (1) Flere i 
arbeid, (2) bedre brukermøter og (3) økt 
kompetanse.

Mål og føringer fra NAVs langtidsplan som 
omhandler arbeidsgivere og 
rekrutteringsbistanden:

● Målrettet samhandling med 
arbeidsgiver er et prioritert område

● NAV skal være en profesjonell 
tjenesteleverandør

● Brukers behov skal dekkes gjennom 
gode brukerløp

● Det skal jobbes målrettet med 
kompetansebygging for å tilby bedre 
tjenester til arbeidsgiver

● Arbeidsgivere skal få god støtte ved 
ansettelse av utsatte grupper
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Mål for NAVs rekrutteringsbistand: NAVs egne føringer (2)

Kanalstrategien for arbeidsgivere

Kanalstrategien skal angi hvordan NAV skal 
møte arbeidsgiverne i fremtiden, og oppgir  
at arbeidsgivernes behov skal være grunnlag 
for utviklingen av NAVs kanalbruk. I dette 
dokumentet oppgis det at arbeidsgiverne er 
en brukergruppe i NAV samtidig som de også 
er den viktigste samhandler for at NAV skal 
realisere samfunnsoppdraget om å få flere 
mennesker som står utenfor arbeidslivet i 
jobb.

Sentrale  mål og føringer fra kanalstrategien:

● Dialogen med arbeidsgivere skal 
være tilpasset arbeidsgivers behov

● Digitalt førstevalg gjelder også for 
arbeidsgivere

● Effektiv kanalbruk skal sikre 
fornøyde arbeidsgivere

● For tilpassede tjenester som 
rekrutteringsbistand skal 
arbeidsgiver få velge kanal

Figur som illustrerer NAVs  to brukergrupper. Kilde: NAV langtidsplan 2018 - 2021

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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Denne evalueringen har undersøkt i hvilken grad NAVs rekrutteringsbistand til 
arbeidsgivere fungerer

Hvordan vi har gått fram

Evalueringen har kombinert tradisjonell 
evalueringsmetodikk med tjenestedesign 
som metode. Det innebærer at vi har definert 
rekrutteringsbistanden som en tjeneste, og vi 
har ønsket å undersøke hvordan denne 
tjenesten fungerer per i dag.

Ved å forstå brukerens perspektiv og se 
helheten i brukeropplevelsen er det enklere å 
oppdage svakheter ved dagens tjeneste og se 
muligheter for fremtidens tjenestetilbud og 
organisering. 

Brukerne av tjenesten er arbeidsgivere , 
hvilket innebærer at vi har tatt utgangspunkt 
i arbeidsgiver og deres opplevelse av å bruke 
tjenesten, og utforsket i hvilken grad 
tjenesten dekker arbeidsgivers behov i 
rekrutteringsprosessen.

Sett fra arbeidsgivers ståsted blir da 
spørsmålet om tjenesten fungerer følgende:

I hvilken grad hjelper NAV meg med å 
rekruttere og ansette de riktige 
personene?

Evalueringsspørsmål

For å besvare hovedspørsmålet har vi 
undersøkte følgende spørsmål:

1. Hvordan er forholdet mellom 
arbeidsgivers behov og NAVs 
faktiske rekrutteringsbistand?

2. Hvordan er forholdet mellom den 
definerte og den faktiske 
rekrutteringsbistanden?

3. Hvordan er forholdet mellom den 
den definerte rekrutterings- 
bistanden og arbeidsgivers behov?

Forholdet mellom de tre evaluerings- 
spørsmålene er illustrert i figuren til høyre.

 

Arbeidsgiveres behov
for bistand i rekrutteringsprosessen

Mål og føringer
for NAVs rekrutteringsbistand

NAVs rekrutteringsbistand
i dag og forutsetningene for denne

1

2 3

1

2

3
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Denne evalueringen betrakter NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere som en tjeneste
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Hva er en tjeneste?

Tjenester er immaterielle, samproduseres og 
kan ikke lagres. De er det som skjer i 
øyeblikket, i samspillet mellom brukeren og 
tjenestetilbyderen, og kvaliteten vil derfor 
alltid være situasjonsavhengig  og påvirkes 
av de involvertes dagsform og kompetanse. 
Brukerne er i sentrum av tjenestene fordi 
uten dem vil det ikke eksistere en tjeneste. 
Tjenesten må være skalerbar og fleksibel for 
å favne ulike brukeres behov i ulike 
situasjoner.

Tjenester er summen av opplevelsene en 
bruker har med en tjenestetilbyder over tid, 
og gjennom ulike kontaktflater. 

Rekrutteringsbistand til arbeidsgivere 
som en tjeneste

Det er naturlig å betrakte rekrutterings- 
bistand til arbeidsgivere som en tjeneste 
fordi det er noe som skjer over tid, gjennom 
ulike former for bistand gjennom 
rekrutteringsprosessen, og fordi kvaliteten 
på rekrutteringsbistanden avhenger av 
forutsetningene og ressursene til den enkelte 
NAV-ansatt som skal yte bistanden, for 
eksempel tilgjengelige IT-verktøy, dagsform, 
opplæring og kompetanse.

Innenfor rammen av denne evalueringen er 
brukerne av rekrutteringsbistanden 
arbeidsgivere som trenger å ansette noen. 

Ulike kontaktflater

Det kan være stor variasjon i hvordan man er 
i kontakt med en tjeneste. For eksempel er 
det som bankkunde en rekke transaksjoner 
som enkelt og raskt kan gjøres enten i 
nettbanken, som å betale faste regninger 
eller å overføre penger mellom kontoer. Hvis 
man derimot skal ta opp sitt første boliglån 
vil man kanskje snakke med en rådgiver på 
telefonen, eller også besøke banken.

Er det en mindre kompleks henvendelse kan 
det hende det holder å sende en e-post. Alle 
disse handlingene er det som skjer i fasen vi 
kaller ‘under’, altså når man bruker 
tjenesten.

Over tid

Tid er et viktig element for å forstå og 
utforme gode tjenester. Utenom under-fasen 
har kunden gått gjennom en rekke steg før 
den ble kunde i banken, og på samme måte 
er det en rekke steg den går gjennom hvis 
den velger å slutte å være kunde, altså etter.

 

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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Vi har kartlagt arbeidsgivers viktigste behov for bistand i ansettelsesreisen

Oppdager behov
 for ansettelse 

Definerer og 
lyser ut stillingen

Siler ut og 
velger kandidater

Intervjuer og 
velger ønsket kandidat

Forhandler 
og ansetter

Innføring 
og prøvetid

Arbeids- 
hverdagen

før under etter

Ansettelsesreisen

I denne evalueringen er ansettelsesreisen 
benyttet som rammeverk for å forstå 
arbeidsgiveres behov i en ansettelsesprosess 
og evaluere på hvilken måte dagens tjeneste 
møter disse behovene. 

Ansettelsesreisen viser stegene en 
arbeidsgiver går gjennom når han/hun har 

arbeidsgivers behov i å nå ut til relevante 
kandidater og finne de rette kandidatene; og på 
hvilken måte legges det best mulig til rette for at 
arbeidsgiver skal lykkes med 
ansettelsesprosessen?

Etter ansettelse 

Og til slutt: Fører rekrutteringsbistanden fra NAV 
til fast ansettelse av en velfungerende ansatt og 
har arbeidsgiver hatt en god opplevelse med å 
bruke rekrutteringsbistand fra NAV?

behov for å ansette noen. Ansettelsesreisen 
gjør det enklere å forstå og identifisere hvilke 
behov arbeidsgivere har når de skal ansette 
noen og hva som er viktig i de ulike fasene i 
ansettelsesprosessen. 

I utformingen av rekrutteringsbistanden til 
arbeidsgivere er det behov for å forstå hva 
som skjer før ansettelsen finner sted, under 
selve ansettelsen og etter at ansettelsen har 
funnet sted. 

Før ansettelse

For at arbeidsgivere skal kunne benytte 
rekrutteringsbistand fra NAV når de har et 
rekrutteringsbehov må de først og fremst 
kjenne til at tjenesten finnes. 

Under ansettelse

Deretter er det viktig å forstå hva som skjer 
og hvordan det oppleves når tjenesten er i 
bruk: på hvilken måte støtter den 

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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For å evaluere rekrutteringsbistanden til arbeidsgivere har det blitt benyttet flere metoder

Dokumentstudier

Dokumentstudiene var særlig viktige i den 
innledende fasen av evalueringen for å 
definere mål og evalueringskriterier for 
evalueringen. 

Et viktig sekundært mål var å sette 
kunnskapen evalueringen bringer inn i en 
kontekst for å legge til rette for en kumulativ 
kunnskapsutvikling om rekrutterings- 
tjenesten hos NAV generelt og kompetanse 
om arbeidsgiveres behov for bistand spesielt.

Nærmere beskrivelse av hvilke dokumenter 
som er blitt benyttet i evalueringen er 
beskrevet i del 5 - metode.

Tiltaksworkshop

Evalueringsteamet gjennomførte en 
tiltaksworkshop med ansatte i direktoratet 
og fra enkelte NAV-kontor. 

Innspillene evalueringsteamet fikk gjennom 
denne workshopen dannet sammen med 
innsikten fra dybdeintervjuer og 
spørreundersøkelsen grunnlag for 
anbefalingene om fremtidige tiltak. 

Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelsen utgjør en viktig kilde til 
breddeinnsikt i evalueringen. Der hvor 
intervjuene har tillatt evalueringsteamet å 
borre ned i problemstillinger, har 
spørreundersøkelsen gitt viktig innsikt hos 
bedrifter av ulik størrelse, forskjellig 
geografisk lokasjon og på tvers av bransjer. 

Denne breddeinnsikten er en viktig datakilde 
for å supplere og komplettere bildet fra 
dybdeintervjuene. 

Intervjuer

Den viktigste informasjonskilden i denne 
evalueringen har vært dybdeintervjuer med 
ulike arbeidsgivere og ansatte i direktoratet 
og på lokale NAV-kontor.

Intervjuer er en særlig relevant metode når 
det søkes forståelse og innsikt i brukerbehov 
og hvordan tjenester blir brukt og oppfattet. 
Deltakeren kan i stor grad forklare og 
reflektere rundt spørsmålene som stilles og 
vi kommer dypere i bakgrunnen for 
deltakerens svar.

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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Observasjoner og vurderinger
DEL 3
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Konklusjon og hovedfunn

En vesentlig andel av arbeidsgiverne som får bistand av NAV når de skal rekruttere gir uttrykk for at de er 
fornøyde med deler av tjenesten. Samtidig fremstår rekrutteringsbistanden ikke som et helhetlig tilbud til 
arbeidsgivere, og det er for stor variasjon i opplevd tjenestekvalitet til overordnet å si at tjenesten fungerer godt.

Rekrutteringsbistanden er ikke 
innrettet på en sånn måte at den 
ivaretar arbeidsgivernes samlede 
behov i rekrutteringsprosessen. 

Rekrutteringsbistanden 
gjennomføres på en slik måte at 
den ikke ivaretar helheten av mål 
og føringer slik de fremkommer i 
de styrende dokumentene.

Føringer, mål og styrings- 
parametere tar i for liten grad 
utgangspunkt i arbeidsgivernes 
faktiske behov. 

1 2 3

Hvordan er forholdet mellom 
arbeidsgivers behov og NAVs faktiske 
rekrutteringsbistand?

Hvordan er forholdet mellom den 
definerte og den faktiske 
rekrutteringsbistanden?

Hvordan er forholdet mellom den 
definerte rekrutteringsbistanden og 
arbeidsgivers behov?

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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Vi har kartlagt arbeidsgivers viktigste behov for bistand i ansettelsesreisen

Oppdager behov
 for ansettelse 

Definerer og 
lyser ut stillingen

Siler ut og 
velger kandidater

Intervjuer og 
velger ønsket kandidat

Forhandler 
og ansetter

Innføring 
og prøvetid

Arbeids- 
hverdagen

Synlighet

Jeg trenger hjelp til å 
vise frem virksomheten 

og stillingen til relevante 
kandidater

Kjennskap

Jeg trenger å kjenne til 
og forstå NAVs 
rekrutterings-

tjenester

Matching

Jeg trenger hjelp til å 
finne og sile ut relevante 

kandidater

En profesjonell relasjon 

Jeg trenger en lett tilgjengelig og sammenhengende tjeneste, 
tilpasset mine behov og min virksomhet

Tilrettelegging

Jeg trenger hjelp til å 
redusere risiko for 

feilansettelse

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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Hva er forholdet mellom arbeidsgivers behov og  NAVs 
rekrutteringsbistand?

A. Kjennskap. NAVs rekrutteringsbistand er i liten 
grad kjent for arbeidsgivere

B. Synlighet. NAVs rekrutteringsbistand hjelper i noen 
grad arbeidsgivere å vise seg frem for relevante 
kandidater

C. Matching. NAVs rekrutteringsbistand hjelper i liten 
grad arbeidsgivere å finne og sile ut relevante 
kandidater

D. Tilrettelegging. NAVs rekrutteringsbistand hjelper i 
stor grad arbeidsgivere å redusere risiko for 
feilansettelse

E. En profesjonell relasjon. NAVs rekrutteringsbistand 
varierer i for stor grad i å tilby en tilgjengelig og 
sammenhengende tjeneste over tid, som er tilpasset 
arbeidsgivers behov

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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HOVEDFUNN

NAVs rekrutteringsbistand er i liten grad 
kjent for arbeidsgivere

Flere av arbeidsgiverne vi snakket med som ikke 
har benyttet NAV, tror ikke de vil finne rett 
kandidat gjennom NAV. Flere sier det sikkert 
finnes gode kandidater hos NAV, men tror at 
private rekrutteringskanaler har et større volum av 
relevante kandidater.

Mange arbeidsgivere får kjennskap til NAVs 
rekrutteringsbistand gjennom kontakt med NAV i 
andre sammenhenger som sykefraværs- 
oppfølging.

Mange arbeidsgivere ser ikke på NAV som den 
primære rekrutteringskanalen når de har behov for 
å ansette noen i en fast stilling eller ser etter folk 
med fagkompetanse eller høyere utdanning. 

En av arbeidsgiverne vi snakket med fortalte at de, 
til tross for å ha mye kontakt med NAV og har flere 
på arbeidstrening, benytter andre kanaler når de 
skal rekruttere.  

«Som oftest bruker vi andre 
kanaler og følger ‘Norli- 
prosessen’ når vi rekrutterer.»
Arbeidsgiver

Mange arbeidsgiverne henvender seg først og 
fremst til NAV når de har et akutt rekrutterings- 
behov, gjerne over en begrenset periode. Noen av 
arbeidsgiverne vi intervjuet tror NAV kun tilbyr folk 
som kan jobbe i en svært tidsbegrenset periode. 
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• Det er stor variasjon i kjennskapen til 
tjenestene, hvor flere arbeidsgivere har den 
oppfatningen av at de ikke kan få den hjelpen 
de har behov for hos NAV

• Arbeidsgivere klarer ikke å skille mellom alle de 
ulike tjenestene til NAV

• Mange arbeidsgivere får kjennskap til 
rekrutteringstjenestene i 
     andre sammen- 

henger der NAV 

  er involvert 

Innblikk i arbeidsgivernes opplevelser A. Kjennskap

«Før dere kom i dag har jeg aldri 
tenkt over å bruke NAV til å 
rekruttere fagfolk.»
Arbeidsgiver

«Når jeg skal ansette ny ped. leder 
setter jeg inn annonse i 
‘Utdanning’ og i lokalavisa.» 
Arbeidsgiver

«Det er ikke så mye inn og ut med 
folk her, jeg trenger folk som kan 
jobbe over en hel sesong.»
Arbeidsgiver

«Jeg tror ikke alle de gode søkerne 
ser etter jobb via nav.no, men de 
er på finn.no.»
Arbeidsgiver

Kjennskap

Jeg trenger å kjenne til 
og forstå NAVs 
rekrutterings-

tjenester
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NAVs rekrutteringsbistand er i liten grad kjent for arbeidsgivere (1)

OBSERVASJONER

Spørreundersøkelsen viser at om lag syv av ti 
bedrifter har kjennskap til de digitale 
rekrutteringstjenestene til NAV, se figur. Om 
lag halvparten av de spurte bedriftene 
kjenner til oppdragsbasert rekruttering, 
mens om lag tre av ti kjenner til jobbmesser 
og rekrutteringsavtale. Arbeidsgivere som 
tidligere har benyttet NAVs tjenester, har 
større kjennskap enn ikke-brukere.

Tilsvarende observasjoner gjør vi i 
intervjuene. Ikke alle arbeidsgivere kjenner 
til rekrutteringstjenestene NAV tilbyr, og 
mange arbeidsgiveres oppfatning av hva 
tjenesten er og hvem den er ment for 
gjenspeiler ikke nødvendigvis den tjenesten 
NAV mener å tilby.

Både i spørreundersøkelsen og i intervjuene 
kommer det frem at arbeidsgivere betrakter 
arbeidstrening og andre arbeidsmarkeds- 
tiltak som en del av tjenestetilbudet til NAV

som er tilgjengelig for arbeidsgiver.

Gjennom intervjuene opplever vi at 
arbeidsgivere ikke klarer å skille NAV fra 
andre aktører i markedet. Det gjelder både 
interne og eksterne, slik som arbeidslivs- 
sentrene, karrieresenteret og forskjellige 
tiltaksarrangører.

I spørreundersøkelsen ser vi at arbeidsgivere 
i stor grad har fått kjennskap til NAVs 
rekrutteringstjenester gjennom nav.no og 
når de har vært i kontakt med NAV i andre 
sammenhenger, se figur neste side. I noen 
grad har NAV kontaktet dem eller de har 
erfaring fra tidligere arbeidsforhold, mens 
NAV i liten grad blir  anbefalt av andre 
personer.

VURDERING

Vår vurdering er at arbeidsgivere sett under 
ett i liten grad kjenner til og forstår NAVs 
rekrutteringsbistand, men at det er stor 
variasjon i kjennskapen.

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere



23

NAVs rekrutteringsbistand er i liten grad kjent for arbeidsgivere (2)

VURDERING forts.

Vi oppfatter at NAVs rekrutteringsbistand 
fremstår som diffus for arbeidsgivere. 
Generelt skiller ikke arbeidsgivere mellom 
rekrutteringstjenester og det øvrige 
tjenestetilbudet til NAV, samt at de ikke vet 
hvilke tjenester henholdsvis NAV og andre 
aktører tilbyr.

Det virker som mange arbeidsgivere har en 
oppfatning av at de ikke kan få den hjelpen 
de trenger i ansettelsesprosessen hos NAV. 
Det indikerer at de ikke kjenner til innholdet 
i tjenestene og hva NAV faktisk kan tilby.

Arbeidsgiver ser oftere ut til å være i kontakt 
med NAV fordi NAV tar kontakt på vegne av 
en jobbsøker, ikke fordi arbeidsgiver har et 
rekrutteringsbehov. Dette kan komme i veien 
for arbeidsgivers forståelse av NAVs 
rekrutteringsbistand og ser ut til å kunne ha 
innvirkning på arbeidsgivers syn på NAV og 
hva NAV kan bidra med.

Vi vurderer at NAV har et stort 
forbedringspotensial når det kommer til å 
markedsføre rekrutteringstjenestene overfor 
arbeidsgivere og vise fordelene ved å benytte 
NAV fremfor andre kanaler. 

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere



HOVEDFUNN

• Flere arbeidsgivere opplever at jobbmessen er 
et godt utstillingsvindu for å nå aktuelle 
kandidater, men utbredelsen av tjenesten er lav 
og opplevd kvalitet er varierende

• Arbeidsgivere tenker i liten grad på nav.no som 
en kanal for å markedsføre seg i 
rekrutteringssammenheng

        

NAVs rekrutteringsbistand hjelper i noen 
grad arbeidsgivere å vise seg frem til 
relevante kandidater
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Innblikk i arbeidsgivernes opplevelser 

Enkelte arbeidsgivere fremhever jobbmesser som 
en et egnet utstillingsvindu for å nå aktuelle 
kandidater. 

En av arbeidsgiverne som var fornøyd med 
jobbmessen fremhevet at det var en lavterskel 
aktivitet å delta på og at det var mange relevante 
kandidater til stede.

B. Synlighet
Flere arbeidsgivere forteller at nav.no ikke er 
stedet de går først til når de trenger å vise seg 
fram til potensielle kandidater. Dette til tross for at 
de besøker nav.no i andre sammenhenger.

En arbeidsgiver fortalte at de etter å ha deltatt på 
jobbmessen er blitt klar over at de gjennom NAV 
kan nå ut til en gruppe med kandidater de tidligere 
ikke har tenkt på. 

«Det er mange dyktige 
innvandrere som er registrert hos 
NAV. Det er rift om de gode 
kandidatene i vår bransje, men nå 
har vi oppdaget et nytt marked.»
Arbeidsgiver

«Vi benytter jobbmessen til å vise 
frem bedriften til aktuelle 
kandidater. Det er ikke så mange 
som tenker på oss når de skal søke 
jobb.»
Arbeidsgiver

«Vi bruker først og fremst finn.no 
når vi ser etter kandidater.»
Arbeidsgiver

Synlighet

Jeg trenger hjelp til å 
vise frem virksomheten 

og stillingen til relevante 
kandidater

«For meg er det viktig at at ting 
ligger til rette så det bare er å 
møte opp, I tillegg må det være 
nok kandidater som er interessert 
i oss. »
Arbeidsgiver

• I enkelte tilfeller når 
  arbeidsgivere ut til
    andre  grupper 
      arbeidssøkere enn 
      de treffer i andre 
      rekrutterings-
     kanaler
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NAVs rekrutteringsbistand hjelper i noen grad arbeidsgivere å vise seg frem for relevante 
kandidater

OBSERVASJONER

I intervjuene oppgir enkelte arbeidsgivere 
som har deltatt på jobbmesse at dette er et 
utstillingsvindu for virksomheten og at de 
gjennom jobbmessen har oppdaget en «ny» 
gruppe potensielle kandidater. 

Vi observerer at arbeidsgivere som har størst 
behov for hjelp til å bli mer synlige, er 
mindre virksomheter og de som opplever 
stor konkurranse om gode kandidater.

Suksessfaktorer som trekkes fram av 
arbeidsgivere som har deltatt på jobbmesse, 
er at det må være enkelt for arbeidsgiver å 
møte opp og et tilstrekkelig antall relevante 
kandidater til stede. 

Vi observerer varierende omfang og kvalitet 
på jobbmessene. Enkelte NAV-ansatte oppgir 
å se varierende nytte og effekt av jobb- 
messene. Det kan være vanskelig å få 
arbeidsgivere til å delta, samt å kunne tilby 

nok relevante kandidater til den enkelte 
virksomhet. Enkelte steder har jobbmessen 
blitt prioritert bort fordi innsatsen som 
kreves er for stor sammenliknet med hva 
man får igjen. NAV-ansatte forteller at 
jobbmesser som har et mer spisset fokus der 
kandidatene er håndplukket til de virksom- 
hetene som kommer har hatt størst suksess. 

I spørreundersøkelsen oppgir en av ti 
brukere av NAVs rekrutteringstjenester at de 
har deltatt på jobbmesse. 

Enkelte arbeidsgivere refererer til at 
stillingen deres automatisk er lastet opp på 
nav.no, men få av disse har aktivt benyttet 
nav.no for å vise frem virksomheten eller 
stillingen. De fleste viser til at de benytter 
andre kanaler som finn.no, linkedin el.

VURDERING

Vår vurdering er at NAVs 
rekrutteringsbistand hjelper i noen grad 

Den svake deltakelsen kan henge sammen 
med at det er stor variasjon i hvordan 
arbeidsgivere har opplevd tjenesten og hvilke 
utbytte de har hatt av den.

arbeidsgivere å vise seg frem for relevante 
kandidater. 

Av NAVs rekrutteringsbistand er det særlig 
to tjenester som kan være relevante for 
arbeidsgivere når de vil vise seg fram: Lyse ut 
stillinger på nav.no og delta på jobbmesser 
arrangert av NAV.

Basert på data fra de kvalitative under- 
søkelsene virker det som at nav.no ikke er en 
attraktiv kanal for å vise frem virksomheten, 
og at arbeidsgivere foretrekker å benytte 
andre kanaler når de markedsføre seg. 

Jobbmessene som er godt organisert, slik at 
det er enkelt for arbeidsgiver å delta, og som 
tilbyr et tilstrekkelig antall kvalifiserte og 
motivert kandidater, virker å være en god 
arena for å synliggjøre virksomheten. 
Utbredelsen av tjenesten er derimot relativt 
lav på tvers av fylkene, noe som støttes av det 
lave antallet bedrifter som har benyttet 
tjenesten. 

10 %
av arbeidsgiverne som har 
benyttet NAVs rekrutterings- 
tjenester har deltatt på 
jobbmesse

61 % 
av arbeidsgivere som har 
benyttet NAVs rekrutterings- 
tjenester har lagt ut stillings- 
annonse på NAV.no

Kilde: Spørreundersøkelsen

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere



HOVEDFUNN

• Det er stor variasjon i hvilken grad arbeidsgiver 
opplever å få oppfylt sitt rekrutteringsbehov 

• De digitale verktøyene som er tilgjengelig for 
arbeidsgiver er ikke gode nok

• NAV-ansatte har ikke gode nok verktøy til å 
hjelpe arbeidsgivere med å finne og sile ut 
relevante kandidater
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Innblikk i arbeidsgivernes opplevelser C. Matching
Flere arbeidsgivere fortalte at de kunne ønsket 
seg muligheten for å «speed date» med et knippe 
utvalgte kandidater. 

Markedsansatte i NAV frustrerer seg over at jobb- 
match-verktøyet ikke er presist nok. De mener at 
bruken til markedsansatte og veiledere/jobbsøkere 
ikke matcher. Veileder og jobbsøker registrerer 
mange jobbønsker for å nå ut til mange ulike 
arbeidsgivere, mens markedsansatte på sin side 
trenger presise CVer med reelle jobbønsker 
kandidaten er motivert for, slik at det er enkelt å 
finne de som matcher arbeidsgivers behov. Denne 
mismatchen gjør at markedsansatte må bruke mye 
tid på manuell siling og klarering av kandidater.

«Når en kandidat har registrert 80 
jobbønsker, og er på AAP, så er det 
jo noe som ikke stemmer.»
Rekrutteringskontakt

Mange av arbeidsgiverne som benytter NAVs 
rekrutteringstjeneste forteller at de ønsker hjelp til 
å gjøre den første silingen av kandidater, slik at de 
kan fokusere på de som passer best. Det er 
dessverre flere arbeidsgivere som opplever at 
NAV ikke klarer å matche deres rekrutterings- 
behov opp mot relevante kandidater. Ved flere 
tilfeller refereres det til at kandidaten enten ikke 
har hatt rett kompetanse, ikke har vært klar for 
jobb (mentalt eller fysisk) eller ikke har vært 
motivert for å få seg jobb. 

En arbeidsgiver refererte til at stillingen som 
automatisk var hentet fra finn.no til nav.no ikke ble 
lagt i riktig stillingskategori, hvilket kan resultere i 
dårligere match med potensielle kandidater.  

«Når jeg ringer blir det bare stille i 
andre enden. Jeg skjønner at de 
egentlig ikke er interessert i jobb.»
Arbeidsgiver

«Inne på nav.no var stillingen vår 
fra finn.no autmatisk havnet i feil 
stillingskategori.»
Arbeidsgiver

«Setter du annonse i avisa er 
det fryktelig mange å gå 
gjennom…»

Styrer i barnehage som har rekruttert gjennom NAV

Matching

Jeg trenger hjelp til å 
finne og sile ut relevante 

kandidater

NAVs rekrutteringsbistand hjelper i liten 
grad arbeidsgivere å finne og sile ut 
relevante kandidater «Jeg kunne ønske at NAV kunne 

tilby meg ‘speed date’ med noen 
håndplukkede kandidater slik 
Hapro gjør.»
Arbeidsgiver



OBSERVASJONER

I spørreundersøkelsen svarer én av fire 
arbeidsgivere at de har benyttet NAVs 
tjenester til rekruttering fordi NAV hjelper 
dem med å finne riktige kandidater til 
jobben, se figur. 

Om lag 37 pst. av arbeidsgiverne oppgir at de 
i stor eller svært stor grad opplever at NAV 
foreslår kandidater som er relevante for 
behovene til bedriften, mot 15 pst. som 
oppgir i svært liten eller liten grad.

Vi observerer gjennom intervjuene at det er 
stor variasjon i hvilken grad arbeidsgivere 
opplever at NAV matcher deres 
rekrutteringsbehov. Noen arbeidsgivere 
opplever at de må bruke unødvendig mye tid 
på å finne de relevante kandidatene fordi 
listen de blir tilbudt over potensielle 
kandidater, av ulike årsaker, ikke er aktuell 
for stillingen likevel når arbeidsgiver tar 
kontakt.
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NAVs rekrutteringsbistand hjelper i liten grad arbeidsgivere å finne og sile ut relevante 
kandidater (1)

I spørreundersøkelsen oppgir åtte av ti 
arbeidsgivere at det er viktig eller svært 
viktig at NAV tilbyr gode digitale verktøy når 
de skal rekruttere arbeidskraft, se figur neste 
side. 

I intervjuene påpeker arbeidsgivere at søke- 
mulighetene i CV-databasen er begrenset, og 
at CVene er ufullstendige eller utdatert.

De NAV-ansatte viser det til at de interne 
datasystemene er utdaterte og at de ikke er 
tilpasset deres behov. Dette gjør at 
NAV-ansatte må bruke mye ressurser på å 
sile ut relevante kandidater. 

VURDERING

Vår vurdering er at arbeidsgivere i liten 
grad får hjelp av NAV til å finne og sile ut 
relevante kandidater til stillingene sine.

Å finne og sile ut relevante kandidater er den 
viktigste delen av ansettelsesprosessen og er 
avgjørende for en vellykket ansettelse.

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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NAVs rekrutteringsbistand hjelper i liten grad arbeidsgivere å finne og sile ut relevante 
kandidater (2)

VURDERINGER forts.

Når kun én av fire arbeidsgivere i 
spørreundersøkelsen oppgir at de benytter 
NAV for å finne riktige kandidater til jobben, 
indikerer det at tjenesten ikke er tilstrekkelig 
velfungerende. Observasjonene vitner også 
om stor variasjon i tjenestekvaliteten. 

Vi mener at dette skyldes flere forhold, hvor 
den fremste årsaken virker å være 
utilfredsstillende digitale verktøy. Flere 
arbeidsgivere oppgir at det er vanskelig å lete 
opp aktuelle kandidater i CV-databasen, at 
det mangler kontaktinformasjon og at CVene 
ikke alltid er oppdaterte. 

Internt i NAV fremstår også de digitale 
verktøyene som en stor utfordring for jobben 
til de ansatte når de skal finne relevante 
kandidater for arbeidsgivere. For å 
kompensere for mangelen på gode digitale 
verktøy som bidrar til matching er det behov 

for en vesentlig innsats fra veilederne i å 
kontakte, avklare og motivere relevante 
kandidater. 

I sum innebærer dette at NAV-ansatte 
overlater store deler av matchingjobben til 
arbeidsgiverne, som dermed ofte opplever at 
kandidatene de blir satt i kontakt med ikke 
har relevant kompetanse eller motivasjon for 
den aktuelle jobben. 

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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• Arbeidsgivere ønsker å prøve ut kandidater og 
redusere risikoen for feilansettelse.

• NAVs ordninger gjør det ofte lettere for 
arbeidsgivere å «gi noen en sjanse».

• Arbeidsgivere anser arbeidstrening som 
rekrutteringsbistand og verdsetter denne 
muligheten til å prøve ut kandidater over tid.

NAVs rekrutteringsbistand hjelper i stor 
grad arbeidsgivere med å redusere risiko 
for feilansettelse

Når arbeidsgivere har et rekrutteringsbehov, 
verdsettes den unike muligheten de har gjennom 
NAVs rekrutteringsbistand til å teste ut kandidater 
før de ansettes. 

Flere arbeidsgivere sier de ønsker å rekruttere 
gjennom NAV fordi de ønsker å gi folk som står 
utenfor arbeidslivet en sjanse. Fordi arbeidsgiver 
kan teste ut en kandidat uten økonomisk risiko er 
det lettere å gi folk man ellers ikke ville vurdert en 
sjanse. 

Relasjon til en NAV-ansatt gir arbeidsgiverne 
trygghet når kandidaten trenger ekstra oppfølging. 
Flere arbeidsgivere har verdsatt tett kontakt med 
en NAV-ansatt som har kunnet bidra dersom det 
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Innblikk i arbeidsgivernes opplevelser D. Tilrettelegging
skulle oppstå utfordringer, virkemidler har måttet 
tilpasses underveis, eller dersom arbeidsforholdet 
har måttet avsluttes. 

Arbeidstrening kan fungere som et langt 
jobbintervju. I enkelte tilfeller blir kandidater tilbudt 
fast arbeid i etterkant av arbeidstrening dersom 
kandidaten har gjort et godt inntrykk og 
arbeidsgiver har et rekrutteringsbehov.

Når arbeidsgivere blir spurt om de har rekruttert 
arbeidskraft gjennom NAV svarer flere at de har 
hatt folk på arbeidstrening og ser på det som en 
del av rekrutteringsbistanden. 
 

«Gjennom NAV får vi kandidater vi 
ellers ikke ville vurdert.»
Arbeidsgiver

«Det var supert å kunne teste 
kandidaten for å se om hun passet i 
jobben og i arbeidsmiljøet her.»
Arbeidsgiver

«Ja, vi har hatt flere folk på 
arbeidstrening.»
Arbeidsgiver

«Arbeidstrening er på mange 
måter et langt jobbintervju.»
Arbeidsgiver

Tilrettelegging

Jeg trenger hjelp til å 
redusere risiko for 

feilansettelse

«Det gjør terskelen lavere for å 
testet ut kandidater.»
Arbeidsgiver
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NAVs rekrutteringsbistand hjelper i stor grad arbeidsgivere med å redusere risiko for 
feilansettelse (1)

OBSERVASJONER

I intervju fremkommer det at arbeidsgivere 
opplever at NAV har gode ordninger for å 
prøve ut kandidater før eventuell ansettelse. 
Dette trekkes særlig fram blant arbeidsgivere 
som har hatt personer på arbeidstrening og 
som senere har ansatt disse personene.

I spørreundersøkelsen er 38 pst. av 
arbeidsgiverne enig i at personer rekruttert 
gjennom NAV krever mer av de som 
arbeidsgivere (svaralternativ 4 og 5), mens 
18 pst. er uenig (svaralternativ 1 og 2), se 
figur.

I spørreundersøkelsen oppgir 39 pst. av 
arbeidsgiverne at de er fornøyd med 
kontakten med NAV etter ansettelsen 
(svaralternativ 4 og 5) mot 12 pst. som er 
misfornøyd (svaralternativ 1 og 2), se figur 
neste side.

Gjennom intervjuene har enkelte 
arbeidsgivere fremhevet verdien av støtte fra 
NAV med å håndtere feilansettelser etter å 
ha rekruttert via NAV. 

VURDERING

Vår vurdering er at NAV i stor grad hjelper 
arbeidsgivere med å tilrettelegge og håndtere 
eventuelle feilrekrutteringer. Blant annet 
trekkes arbeidstrening fram som et langt 
jobbintervju der arbeidsgiver får mulighet til 
å teste kandidaten før eventuell fast 
ansettelse.

Å ansette feil person kan være dyrt for en 
bedrift, og hjelp til å redusere denne risikoen 
kan derfor være verdifull for en arbeidsgiver. 
Vi mener at dette er særs viktig for NAV, 
ettersom flertallet av de spurte arbeidsgivere 
mener at personer ansatt gjennom NAV 
krever mer av dem som arbeidsgivere enn 
andre ansatte. 

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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NAVs rekrutteringsbistand hjelper i stor grad arbeidsgivere med å redusere risiko for 
feilansettelse (2)

VURDERINGER forts.

Vi observerer at NAV hjelper arbeidsgivere 
med å redusere risiko for feilrekruttering og 
at dette er verdsatt av arbeidsgiverne. 
Bistand til tilrettelegging skjer i stor grad 
gjennom virkemiddelapparatet knyttet til 
personbrukere, for eksempel i form av 
arbeidstrening eller lønnstilskudd. Denne 
bistanden er dermed ikke en selvstendig 
tjeneste rettet mot arbeidsgiver som bruker.

Videre vil vi påpeke at det virker som om 
bedriftene som får gode resultater av 
rekrutteringsbistanden legger inn en 
betydelig egeninnsats for å lykkes. I tillegg 
fremhever enkelte arbeidsgivere at det har 
vært viktig med en åpen dialog rundt 
kandidatene og de utfordringene de står 
overfor. Det gjør at de i større grad kan 
tilpasse arbeidsoppgavene til kandidaten. 

Vår oppfatning er at hjelp til å redusere 
feilansettelser kan bidra til at NAV får flere 

ut i arbeid. Arbeidsgivere oppgir at en viktig 
årsak til å benytte NAVs rekrutteringsbistand 
er å gi noen en sjanse. Dette er lettere å gjøre 
når NAV kan bistå i prøvetiden og etter 
ansettelse.

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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• Arbeidsgivere forventer en tjeneste som er lett å 
bruke og at det er lett å komme i kontakt med 
riktig person hos NAV

• Arbeidsgiver trenger at tjenesten er tilpasset 
deres behov og at NAV forstår deres bransje

• Dagens tjeneste fungerer best der NAV klarer å 
etablere en langsiktig relasjon til arbeidsgivere 
og bygger tillit over tid

Arbeidsgivere forventer rask respons og at det er 
enkelt å komme i kontakt med rett person når de 
rekrutterer via NAV. Enkelte arbeidsgivere 
opplever telefonkø, at ingen tar telefonen eller 
ringer tilbake. Det er også mange «klikk» på 
nav.no før man kommer frem til «sin» markeds- 
kontakt. Flere arbeidsgivere oppgir at de setter 
pris på å ha direktenummeret til en NAV-ansatt slik 
at det er enkelt å ta kontakt ved behov.

NAV-ansatte forteller at de i mange tilfeller hjelper 
arbeidsgiver gjennom det de kaller «skjemaveldet» 
for å redusere ansettelsesbarrieren for 
arbeidsgiverne, men at dette oppleves som 
tidkrevende.

Flere arbeidsgivere har opplevd at NAV ikke 
forstår   32

Innblikk i arbeidsgivernes opplevelser F. En profesjonell 
relasjon

32

NAVs rekrutteringsbistand varierer i for 
stor grad i å tilby en tilgjengelig og 
sammenhengende tjeneste over tid, som er 
tilpasset arbeidsgivers behov

En profesjonell relasjon

Jeg trenger en lett tilgjengelig og sammenhengende tjeneste, 
tilpasset mine behov og min virksomhet

«Vi arbeidsgivere må jo slippe å 
stå i telefonkø!»
Arbeidsgiver

«Jeg printer ut skjemaene og 
fyller dem ut slik at arbeidsgiver 
bare trenger å signere»
Markedskoordinator

deres bransje ved at de ikke forstår hvilke krav til 
formell kompetanse og personlige egenskaper 
som stilles for å være egnet for jobben.

NAV-ansatte forteller at det er en stor fordel å 
kunne referere til praktisk arbeidsgivererfaring, 
gjerne fra lignende bransje som arbeidsgiver for å 
bygge tillit hos arbeidsgiver. 

Flere arbeidsgivere uttrykker trygghet knyttet til det 
å ha en person å forholde seg til i NAV-systemet.  
Mange benytter den kontakten de allerede har 
etablert i NAV, enten det er IA-kontakten, 
markedskontakten eller andre. 

«Hvem som helst kan ikke jobbe i 
barnehage!»
Arbeidsgiver

«Siden jeg har 30 års erfaring innen 
varehandel vet arbeidsgivere at jeg 
vet hva som kreves!»
Jobbspesialist

 

«Det er Karin, ikke NAV»
Arbeidsgiver
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For større nasjonale virksomheter som rekrutterer 
til kontorer rundt omkring i landet oppleves store 
forskjeller på tvers av NAV-kontorene. De har ulik 
organisering og tilbyr ulik «service». Det oppleves 
også som krevende at man må ta kontakt med 
mange NAV-kontorer for å rekruttere på tvers av 
landet 

Innblikk i arbeidsgivernes opplevelser (forts.) 

Ved enkelte NAV- kontorer rapporteres det om at 
antallet direktemeldte stillinger har gått ned etter at 
de ansatte jobbspesialister.  

De arbeidsgiverne som opplever å ha fått god 
rekrutteringsbistand fra NAV sier de ønsker å 
bruke NAV igjen, både fordi det er enkelt og gratis.

Enkelte arbeidsgivere opplever at det er mange 
som tar kontakt angående kandidater. Det er 
mange NAV-ansatte som er ute hos arbeids- 
giverne med ulike agendaer og behov. Til tross for 
at NAV opplever å komme i forskjellige ærender 
kan arbeidsgiver oppleve henvendelsene som 
masete. Mange arbeidsgivere får også 
henvendelser fra tiltaksarrangører og språk- 
opplæring som kan gjøre at toleransen for 
henvendelser blir lavere. 

«Det har blitt færre direktemeldte 
stillinger etter at jobbspesialistene 
begynte å gå rundt til 
arbeidsgivere.»
Markedskontakt

«Tidligere ble jeg nedringt fra 
NAV og andre aktører hvis jeg la 
ut en stilling. Da ble jeg lei.»
Arbeidsgiver «NAV tok kontakt akkurat da vi 

tilfeldigvis trengte en person. Vi har 
ikke tenkt på å rekruttere gjennom 
NAV tidligere, men det gjør vi nok 
neste gang.»
Arbeidsgiver

«Noen steder har man fast 
kontaktperson og noen steder 
ikke.»
Arbeidsgiver

«Vi har stort behov for folk, men 
de må kunne norsk eller engelsk. 
Det har jeg sagt til NAV mange 
ganger.»
Arbeidsgiver

«Jeg ønsker meg en 
kontaktperson som kan hjelpe 
meg å finne folk i hele Norge.»
Arbeidsgiver
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Arbeidsgivere forventer en tjeneste som er lett å bruke og at det er lett å komme i kontakt 
med riktig person hos NAV

OBSERVASJONER

Gjennom intervjuene med arbeidsgiverne 
observerer vi store variasjoner i hvor enkel 
og tilgjengelig tjenesten er å bruke. 

Vi observerer at arbeidsgivere forventer en 
tjeneste som er lett å bruke, og at det er 
enkelt å komme i kontakt med riktig person i 
NAV. Vi observerer imidlertid at det 
oppleves mer utfordrende for arbeidsgivere 
som ikke allerede har et fast kontaktpunkt i 
NAV-systemet å forstå hvordan tjenesten 
henger sammen, og navigere seg frem til den 
bistanden man har behov for.

I intervjuene poengterer flere av arbeids- 
giverne at det er trygt og forutsigbart å ha en 
fast kontaktperson man vet hva står for. 

Spørreundersøkelsen støtter denne 
observasjonen hvor åtte av ti arbeidsgivere 
oppgir at det er viktig eller svært viktig at 
NAV tilbyr en fast kontaktperson når de skal 
rekruttere arbeidskraft, se figur. 

VURDERING

Vår vurdering er at NAV i noen grad 
leverer en lett tilgjengelig rekrutterings- 
bistand til arbeidsgivere, men at det er for 
stor variasjon i opplevd tilgjengelighet på 
tvers av NAV-kontorene.

Det virker som om det ikke er et helhetlig 
system for kommunikasjon med arbeidsgiver 
og ingen felles tilnærming til  
kommunikasjon på tvers av kontorene. Dette 
kan være årsaken til den store variasjonen i 
opplevd tilgjengelighet. 

Tjenesten virker å være særlig lite tilgjengelig 
overfor de arbeidsgiverne som ikke har 
benyttet rekrutteringsbistand fra NAV 
tidligere.

Vi vurderer at det også virker å være for 
vanskelig for arbeidsgivere å finne frem til 
tjenesten på nav.no.

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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Arbeidsgiver trenger at tjenesten er tilpasset deres behov og at NAV forstår deres bransje

OBSERVASJONER

I spørreundersøkelsen er det flere 
arbeidsgivere som opplever at NAV har 
kjennskap til arbeidsmarkedet i stor eller 
svært stor grad, enn arbeidsgivere som har 
svart i liten eller svært liten grad, se figur. 

Når det gjelder bransjekunnskap og 
kjennskap til virksomhetens utfordringer, er 
flere arbeidsgivere som mener at NAV har 
mindre kunnskap enn om arbeidsmarkedet. 
Disse observasjonene gjenspeiler seg i 
intervjuene der flere arbeidsgivere oppgir at 
de ikke opplever at NAV forstår hvilke krav 
som stilles for den jobben som skal utføres. 
Fra intervjuene med arbeidsgivere kommer 
det tydelig frem at det oppleves som 
avgjørende at NAV forstår hva som kreves 
for å fylle kriteriene til akkurat den jobben 
som skal utføres i det konkrete tilfellet - og at 
det kan være utfordrende å nå frem med 
denne informasjonen. 

VURDERING

Vår vurdering er at NAV i varierende grad 
har tilpasset tjenestene til arbeidsgivers 
behov og virksomhet.

NAV virker ikke å ha en tilstrekkelig 
forståelse for og kunnskap om arbeidsgivers 
behov og virksomhet. Til tross for at mange 
NAV-ansatte er «ute» og opparbeider seg 
kunnskap om den behovene til den enkelte 
arbeidsgivere og bransje, lykkes det ikke å 
dele denne kunnskapen på tvers i 
organisasjonen. Med manglende systematisk 
kunnskapsdeling blir relasjoner og kunnskap 
for personavhengig. Dette gjør kvaliteten på 
tjenesteleveransen sårbar og for tilfeldig. 

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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Dagens tjeneste fungerer best der NAV klarer å etablere en langsiktig relasjon til 
arbeidsgivere og bygger tillit over tid

OBSERVASJONER

I intervjuene forteller arbeidsgivere om stor 
variasjon i brukeropplevelsen på tvers av 
NAV-kontorer. Dette har vært særlig 
merkbart for større virksomheter der en 
person i virksomheten har kontakt med flere 
NAV- kontorer. Under besøk hos ulike 
NAV-kontor har vi observert at det er stor 
variasjon i hvordan ulike kontorer er 
organisert, og da særlig med tanke på 
markedsarbeidet. Noen har 
markedskontakter på deltid, mens andre har 
på heltid, noen har jobbspesialister tilknyttet 
markedsavdelingen, mens andre ikke har 
det.

Vi observerer også at det er mange tilknyttet 
NAV som er ute og «maser» på 
arbeidsgiverne. Noen arbeidsgivere forteller 
at de opplever dette som slitsomt og at de 
kan gå litt lei av NAV.

I intervjuene observerer vi at arbeidsgivere 
som har hatt en positiv opplevelse med NAV 
er positive til å rekruttere gjennom NAV 
igjen. De som derimot ikke har opplevd å få 
den hjelpen de forventet har gitt opp og sier 
de ikke ønsker å benytte tjenesten igjen. 
Dette gjenspeiles også i spørreundersøkelsen 
der syv av ti brukere av NAVs 
rekrutteringstjenester oppgir at det er 
sannsynlig eller svært sannsynlig at de vil 
benytte tjenestene i fremtiden. Blant 
ikke-brukere er svaret mer fordelt, samtidig 
som det er en liten overvekt som anser det 
som usannsynlig eller svært usannsynlig (38 
pst.) at de vil benytte NAVs 
rekrutteringstjenester i framtiden enn 
omvendt (25 pst.).

VURDERING

Vår overordnede vurdering er at NAV i noen 
grad leverer en rekrutteringstjeneste til 

arbeidsgivere som er sammenhengende over 
tid.

Det er imidlertid for stor variasjon i hvor 
konsistent brukeropplevelse NAV lykkes i å 
levere. Det er vanskelig å levere en konsistent 
brukeropplevelse når NAV-kontorene og 
markedsarbeidet er ulikt organisert og har 
ulike premisser for å levere tjenesten. 

Det ser ut til at arbeidsgivere som har hatt 
god opplevelse med NAV ønsker å benytte 
tjenesten igjen. Det virker derfor som at NAV 
er avhengig av å levere en god tjeneste første 
gang hvis arbeidsgivere med sannsynlighet 
skal fortsette å benytte tjenesten. 

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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Hvordan er forholdet mellom den definerte og den 
faktiske rekrutteringsbistanden?

NAVs rekrutteringsbistand oppfyller i stor grad de definerte styringsparameterne, men gjennomføres på 
en slik måte at den ikke ivaretar helheten av mål og føringer slik de fremkommer i de styrende 
dokumentene.

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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NAVs rekrutteringsbistand gjennomføres på en slik måte at den ikke ivaretar helheten av 
mål og føringer slik de fremkommer i de styrende dokumentene (1)

OBSERVASJONER

Mål og føringer for NAVs 
rekrutteringsbistand fremkommer i flere 
styrende dokumenter: stortingsmeldinger, 
tildelingsbrev, virksomhetsstrategi,  
langtidsplan, mål- og disponeringsbrev, 
virksomhetsplaner til den enkelte enhet 
m.m. (se nærmere beskrivelse s. 48). I 
dokumentene blir det fremhevet at NAV skal 
være en profesjonell tjenesteleverandør som 
dekker  arbeidsgivers behov, at arbeidsgivere 
skal få god service med bedre brukermøter 
enn i dag og at bistanden skal skje raskt.

De mest konkrete målene for 
rekrutteringsbistanden fremkommer i mål- 
og disponeringsbrevene. Der beskrives noen 
kjennetegn ved tjenesten og det stilles 
enkelte kvantitative krav til måloppnåelse 
gjennom definerte styringsparametere: (1) 
antall formidler skal øke 0g (2) andelen 
virksomheter som har fått 

viktig del av NAV. Kompetanse om 
arbeidsmarkedet er avgjørende for å få flere i 
arbeid. Markedsarbeidet på NAV-kontorene 
trekkes frem som viktig arbeid lokalt, og 
NAV skal levere tjenester til arbeidsgivere, 
herunder rekrutteringsbistand. Dette 
innebærer at arbeidsgiver skal være 
utgangspunktet for flere tjenester levert av 
NAV. Vår vurdering er imidlertid at 
arbeidsgivere gjennomgående ikke er 
sidestilt som brukere med personbrukerne. 
Dette kommer blant annet frem i 
begrepsbruken i de styrende dokumentene. 
Hovedfokuset er på enkeltindividet som i 
stor grad omtales som “brukeren”, mens 
arbeidsgiver i flere tilfeller omtales kun som 
arbeidsgiver. Et eksempel er formuleringen 
av styringsparameterne i avsnitt 3.5.1 i 
tildelingsbrevet til direktoratet. Her står det 
at styringsparameterne er at andelen brukere 
og andelen arbeidsgivere som er fornøyd 
med helhetlig service skal øke.

arbeidsmarkedsbistand har avtatt svakt i 
samme periode. 

Når vi derimot ser på alle mål og føringer for 
rekrutteringsbistanden som ligger i de 
styrende dokumentene samlet sett, er vår 
vurdering at rekrutteringsbistanden ikke 
gjennomføres på en slik måte at den ivaretar 
helhetsbildet.

Vi opplever at målene er uklare på hvilken 
posisjon rekrutteringsbistanden og øvrig 
arbeid overfor arbeidsgivere skal ha i 
organisasjon og hvilken rolle arbeidsgivere 
skal ha sammenlignet med personbrukere. 

Arbeidsgivere omtales eksplisitt i de styrende 
dokumentene, men det fremgår det at de 
ikke er den prioriterte brukergruppen i NAV. 
Etatens høyeste prioriterte oppgave er å få 
flere i arbeid. Samtidig anses 
arbeidsmarkedet (“Aen” i NAV) som en svært 

arbeidsmarkedsbistand fra NAV skal øke. 
Målene om rekrutteringsbistand er supplert 
med mål på andre områder som omfatter 
arbeidsgivere, f.eks. mål om gode 
brukeropplevelser og mål om 
arbeidsmarkedstiltak.

VURDERING

Når vi ser på styringsparameterne i 
MD-brevene, er det grunnlag for å hevde at 
NAVs rekrutteringsbistand i stor grad 
oppfyller de oppsatte målene. I årsrapporten 
for 2017 oppgir NAV at de har hatt bedre 
kontakt med arbeidsgivere i løpet av året. 
Ifølge årsrapporten har antall utlyste 
stillinger på nav.no økt, det har vært 
arrangert flere rekrutteringsaktiviteter for 
arbeidsgivere og NAV har inngått nasjonale 
intensjonsavtaler med flere store 
virksomheter. Ser vi på styringsparameterne 
har antall formidlinger økt fra 2016 til 2017, 
mens antall virksomheter som har fått 
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NAVs rekrutteringsbistand gjennomføres på en slik måte at den ikke ivaretar helheten av 
mål og føringer slik de fremkommer i de styrende dokumentene (2)

Denne tvetydigheten kommer også frem i 
rollefordelingen og innretting av tjenestene. 
Enkelte ganger anses arbeidsgiver som 
mottaker av en tjeneste, mens andre ganger 
anses arbeidsgiver som en 
samarbeidspartner som bidrar til at 
personbruker kan stå i eller komme i jobb. 

Dette ser vi blant annet i MD-brevet til 
fylkene. En av hovedprioriteringene er å øke 
innsatsen slik at arbeidsgivere får dekket sitt 
behov for tjenester, hvor NAV trekker fram 
tre underpunkter. Under avsnittene “styrke 
relasjon og videreutvikle 
arbeidsgiverkontakten” og “bidra til økt 
mobilitet og rekruttering til ledige stillinger” 
omtales arbeidsgiver som hovedmottaker for 
tjenestene, mens i avsnittet “bidra til et 
inkluderende arbeidsliv” er imidlertid 
personbruker i fokus. Her er arbeidsgiver 
mer å anse som en samarbeidspartner ifm. 
sykefraværs- oppfølging av personbrukere 
som er i et arbeidsforhold, til tross for at 

handlefrihet lokalt til å tilpasse tjenestene i 
møte med brukerne. Samtidig medfører det 
at NAV ikke fremstår som en samlet enhet 
med et helhetlig tjenestetilbud overfor 
arbeidsgiver. Dette er i strid med f. eks. 
målet i NAVs langtidsplan om at NAV skal 
være en profesjonell tjenesteleverandør. 
Tjenestetilbudet varierer stort på tvers av 
kontorene og en arbeidsgiver som tar 
kontakt med flere NAV-kontor kan få vidt 
forskjellig rekrutteringsbistand. Dette 
medfører for øvrig at det er utfordrende å 
vurdere måloppnåelsen lokalt.

Samlet er vår vurdering at NAVs 
rekrutteringsbistand oppfyller i stor grad de 
definerte styringsparameterne, men at den 
ikke gjennomføres på en slik måte at den 
ivaretar helheten av mål og føringer slik de 
fremkommer i de styrende dokumentene.

dette løftes fram under målet om at 
arbeidsgivere får dekket sitt behov for 
tjenester. 

Det later det til å være varierende bevissthet 
rundt denne rollefordelingen i etaten, noe vi 
også observerer ifm. rekrutteringsbistanden. 
NAV har ikke rendyrket rekrutterings- 
bistanden hverken som en tjeneste innrettet 
mot arbeidsgiver eller innrettet den slik at 
den systematisk understøtter arbeidet om å 
få flest mulig personbrukere i jobb. Dette 
bidrar til at forholdet mellom NAV og 
arbeidsgiver tidvis kan fremstå som uklart. 

En annen observasjon er at målene og 
føringene i blant annet MD-brevene er 
formulert svært overordnet. Det gir hvert 
fylke og det enkelte NAV-kontor stort 
handlingsrom i utformingen og 
gjennomføringen av rekrutteringstjenestene. 
Dette er i tråd med målet om at 
forvaltningen skal få større myndighet og 
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Hva er forholdet mellom den definerte 
rekrutteringsbistanden og arbeidsgivers behov?

Selv om det å dekke arbeidsgivers behov fremheves som et prioritert område i de styrende dokumentene,  
bærer formuleringen av målene og styringsparameterne preg av i for liten grad å ta utgangspunkt i 
arbeidsgivernes faktiske behov. 

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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OBSERVASJON

I denne evalueringen har vi identifisert 
arbeidsgivers viktigste behov for bistand i en 
rekrutteringsprosess (se s. 13 og 17 for 
nærmere beskrivelse):

1. Kjennskap
2. Synlighet
3. Matching
4. Tilrettelegging
5. En profesjonell relasjon

Vi har også kartlagt mål og føringer for NAVs 
rekrutteringsbistand slik de fremkommer i 
styrende dokumenter (se nærmere 
beskrivelse s. 48). De mest konkrete målene 
for rekrutteringsbistanden fremkommer i 
mål- og disponeringsbrevene. Der beskrives 
noen kjennetegn ved tjenesten og det stilles 
enkelte kvantitative krav til måloppnåelse 
gjennom definerte styringsparametere (se 
nærmere beskrivelse s. 9 og 10).

HOVEDFUNN
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Målene og styringsparameterne for NAVs rekrutteringsbistand tar i for liten grad 
utgangspunkt i de identifiserte behovene til arbeidsgiver

det heller ikke mye fokus på arbeidsgivers 
behov. Dette må imidlertid ses i lys av at 
NAV ikke skal detaljstyres, men få større 
myndighet og handlefrihet til å tilpasse 
tjenestene og virkemidlene slik de ser det 
mest hensiktsmessig. Samtidig bør det være 
mer rom for tydeligere overordnede og 
strategiske føringer hvis ASD ønsker et større 
fokus på å dekke arbeidsgivers behov.

Samlet er vår vurdering at selv om  
arbeidsgivers behov fremheves som et 
prioritert område i de styrende 
dokumentene, bærer formuleringen av 
målene og styringsparameterne preg av i for 
liten grad å ta utgangspunkt i  
arbeidsgivernes faktiske behov.

antall formidlinger og økt antall 
virksomheter som har fått bistand. Målene 
tar i liten grad utgangspunkt i og beskriver 
det arbeidsgiver har behov for, for eksempel 
hjelp til å vise fram virksomheten, finne 
relevante kandidater eller redusere risiko for 
feilansettelser, fra arbeidsgivers ståsted. 

Dette kan være bevisst fra NAV sin side, ved 
at direktoratet ikke ønsker å gi for sterke 
føringer for hvordan de lokale NAV- 
kontorene skal innrette tjenestetilbudet 
overfor arbeidsgiver. På den andre siden kan 
formuleringene skyldes at NAV har for lite 
informasjon om arbeidsgivernes behov. 
Intervjuer med NAV-ansatte gir inntrykk av 
at det foreligger mye informasjon om hva 
arbeidsgivere har behov for, men at denne 
informasjonen ikke er så godt systematisert 
og delt på tvers av organisasjonen. 

Når det gjelder tildelingsbrevet fra ASD, er

VURDERING

I enkelte av de styrende dokumentene i NAV 
blir arbeidsgivers behov vektlagt. I 
MD-brevene til fylkene i 2017 er én av fire 
hovedprioriteringer “økt innsats for at 
arbeidsgivere får dekket sitt behov for 
tjenester”. Det innebærer at arbeidsgivers 
behov løftes fram som utgangspunktet for 
arbeidet som NAV skal gjøre overfor 
arbeidsgiver. Det er et godt utgangspunkt for 
å definere tjenester til arbeidsgiver.

Samtidig blir arbeidsgivers behov i 
varierende grad reflektert i de formulerte 
målene og styringsparameterne. I målene i 
MD-brevet er det fokus på relasjonsbygging 
overfor arbeidsgiver og raske koblinger 
mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, blant 
annet ved å mobilisere ressurser blant 
arbeidssøkere. De tilhørende styrings- 
parameterne er overordnede mål om økt 
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Anbefalinger
DEL 4



2. Rekrutteringsbistanden bør 
tilpasses til arbeidsgivere med 
ulike behov

43

Anbefalinger - slik kan tjenesten forbedres 

1. Rekrutteringsbistanden bør 
utformes som en helhetlig tjeneste 
med arbeidsgiver som utgangspunkt

4. Klargjør arbeidsgivers rolle og  
formålet med rekrutterings- 
bistanden

Arbeidsgivere har forskjellige behov i rekrutteringssammenheng avhengig av 
kjennetegn som størrelse, bransje, geografi m.m.  NAV bør tilpasse sitt tjenestetilbud til 
de forskjellige grupperingene for å oppnå størst mulig effekt av rekrutteringsbistanden.

NAV bør ta utgangspunkt i arbeidsgiver som bruker og utforme en helhetlig tjeneste 
som dekker deres behov. For å sikre en tjeneste som oppleves som både profesjonell og 
målrettet er det viktig med riktig balanse mellom sentral styring og lokalt 
handlingsrom. 

NAV må ta stilling til om rekrutteringsbistanden skal være en selvstendig tjeneste rettet 
mot arbeidsgivere som brukere, eller om den skal utgjøre en mulighet for NAV til å 
samarbeide med arbeidsgivere om å få flere personer i arbeid. Denne tydeliggjøringen 
må gjenspeiles i  utformingen av rekrutteringsbistanden. 

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere

3. Gi NAV-ansatte de nødvendige  
rammebetingelsene for å tilby god 
rekrutteringsbistand 

Forutsetningene for å yte god rekrutteringsbistand bør bedres.  Det innebærer blant 
annet å sikre at mål og arbeidsbeskrivelser for forskjellige roller i rekrutterings- og 
markedsarbeidet trekker i samme retning, å tilby gode digitale verktøy og å gi 
rekrutteringsarbeidet riktig prioritet.  

ANBEFALINGER
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Utform tjenesten etter arbeidsgivers 
behov

Utnytt kunnskapen som finnes på tvers 
av organisasjonen

For å sikre at rekrutteringsbistanden i størst mulig 
grad kan bidra til å dekke arbeidsgivernes behov for 
arbeidskraft bør den i større grad ta utgangspunkt i 
arbeidsgiverne, og ikke interne forhold hos NAV. 
Rekrutteringsbistanden bør utformes som en helhetlig 
tjeneste som tar utgangspunkt i arbeidsgivernes behov. 
Formålet bør være å sikre at tjenesten oppleves som 
sammenhengende og konsistent over tid og på tvers av 
forskjellige enheter i NAV. Denne evalueringen peker 
blant annet på behovet for å sikre at arbeidsgivere 
slipper å oppgi samme informasjon flere ganger. Dette 
kan gjøres gjennom en fast kontaktperson eller 
gjennom gode systemer for kunnskapsdeling internt. 

For å forbedre rekrutteringsbistanden kan NAV ta 
utgangspunkt i arbeidsgivers ansettelsesreise, og gå 
dypere inn i hvordan forskjellige grupper av 
arbeidsgivere opplever tjenesten i de forskjellige 
fasene av ansettelsen. Gapene som identifiseres kan 
deretter danne utgangspunkt for konkrete 
forbedringstiltak. 

Evalueringen av rekrutteringsbistanden viser at det 
foreligger mye informasjon om behovene til 
arbeidsgivere, også i rekrutteringssammenheng, men 
at den er spredt i organisasjonen og til dels 
personavhengig ved de lokale NAV-kontorene. 

NAV har en rekke treffpunkter med arbeidsgivere, og 
har samlet sett mye kunnskap om deres behov. Denne 
kunnskapen bør settes i system og anvendes til å 
forbedre og utvikle rekrutteringsbistanden, slik at den 
i større grad bærer preg av å være en helhetlig og 
profesjonell tjeneste til arbeidsgivere. 

For å samle og systematisere kunnskap som oppstår 
forskjellige steder i organisasjonen må det både legges 
til rette for og kreves at informasjon enkelt kan 
dokumenteres og deles. Dette fordrer brukervennlige 
digitale løsninger og ledelsesmessig prioritering. 

ANBEFALINGER

Finn en god balanse mellom sentral 
styring og rom for lokal tilpasning

I en stor organisasjon som NAV vil det alltid være en 
spenning mellom sentral styring og lokal tilpasning. 
Basert på funnene i denne evalueringen mener vi at 
det er behov for å ta et tydeligere nasjonalt grep om 
rekrutteringsbistanden. Dette anser vi som en 
forutsetning for utviklingen av en mer profesjonell,  
helhetlig og forutsigbar tjeneste. En standardisering av 
rekrutteringsbistanden vil blant annet være en 
forutsetning for en tydeligere markedsføring til 
arbeidsgivere, for eksempel gjennom en bedre 
beskrivelse på tjenestetilbudet på nav.no, koordinerte 
kampanjer i trykte og digitale medier og presentasjon 
av tjenestene på arrangementer i samarbeid med 
arbeidsgiverorganisasjoner og fagmøter. Videre bør 
NAV- kontorenes organisering av 
rekrutteringsbistanden organiseres på en mer enhetlig 
måte, med tydelige rollebeskrivelser for 
markedskontaktene og andre nøkkelroller.  Samtidig 
må det gis fleksibilitet til å gjøre nødvendige 
tilpasninger til det lokale arbeidsmarkedet. 

1. Rekrutteringsbistanden bør utformes som en helhetlig tjeneste med arbeidsgiver som 
utgangspunkt
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Forstå forskjellen mellom forskjellige 
arbeidsgiveres behov

Utnytt potensialet i den 
samfunnsengasjerte arbeidsgiveren

Arbeidsgiveres behov i rekrutteringssammenheng vil 
variere avhengig av blant annet størrelse, bransje, 
geografi og hvilken type kompetanse det er behov for å 
rekruttere. Denne evalueringen viser blant annet at  
noen arbeidsgivere primært har behov for å kunngjøre 
stillinger, mens andre har behov for bistand til å 
identifisere og velge ut relevante kandidater. 

Det er viktig at NAV forstår hva som kjennetegner de 
forskjellige kategoriene av arbeidsgivere, og hvilke 
behov de har i de forskjellige stadiene av ansettelses- 
prosessen. Det vil trolig være nyttig å utarbeide en 
segmenteringsmodell for arbeidsgivere som kan 
anvendes som et verktøy i arbeidet med å forbedre 
rekrutteringsbistanden, og som kan utgjøre et felles 
referansepunkt for arbeidet. En tydeligere forståelse 
for forskjellige grupper av arbeidsgivere vil også gjøre 
det enklere å foreta prioriteringer mellom disse. 

Denne evalueringen viser at mange arbeidsgivere med 
rekrutteringsbehov har et ønske om å gi noen en 
sjanse, og at et samarbeid med NAV i 
rekrutteringssammenheng anses å muliggjøre akkurat 
det. Dette representerer en viktig mulighet som NAV 
bør gripe tak i. De samfunnsengasjerte arbeidsgiverne 
kan kanskje utgjøre en egen kategori av brukere som 
fanges opp i en segmenteringsmodell. 

For å utløse potensialet for inkludering og sysselsetting 
som de samfunnsengasjerte arbeidsgiverne 
representerer, er det viktig at NAV evner å gjøre 
rekrutteringsbistanden så enkel og tilgjengelig som 
mulig, og forstå hva som skal til for at en arbeidsgiver 
velger å ansette en kandidat som kan kreve litt mer 
oppfølging. Dette fordrer at NAV ser hele sitt 
virkemiddelapparat i sammenheng, og opptrer som en 
fullverdig rekrutteringspartner for arbeidsgiver. 

ANBEFALINGER

Målrett tjenestetilbudet etter 
forskjellige kategorier av arbeidsgivere

Innretningen av rekrutteringsbistanden bør tilpasses 
de forskjellige behovene grupper av arbeidsgivere har i 
rekrutteringssammenheng. En differensiering av 
tjenesten vil gjøre den mer målrettet, og bidra til økt 
måloppnåelse for både arbeidsgivere og NAV. 

Små bedrifter kan for eksempel ha behov for å 
markedsføre seg overfor potensielle kandidater, og da 
vil blant annet jobbmesser være et godt tilbud. Større 
bedrifter med flere ansatte har gjerne større turnover 
og er derfor normalt ute etter flere nyansatte. De har i 
mindre grad behov for hjelp til å markedsføre seg 
overfor potensielle kandidater, men kan ha behov for 
mer systematisk rekrutteringsbistand med personlig 
oppfølging. Av det nåværende tjenestetilbudet er 
intensjonsavtaler et godt tilbud. 

I det videre arbeidet bør NAV sørge for at forskjellige 
grupper av arbeidsgivere opplever det som enkelt å 
motta en tilpasset rekrutteringstjeneste som speiler 
deres behov. 

2. Rekrutteringsbistanden bør tilpasses til arbeidsgivere med ulike behov
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Sørg for at mål og arbeidsbeskrivelser 
trekker i samme retning

Gi rekrutteringsarbeidet tilstrekkelig 
prioritet

Det virker ikke som om NAV som organisasjon får full 
uttelling for alt arbeidet som på ulike måter er knyttet 
til rekrutteringsbistand. Når enkeltansatte er «ute» og 
opparbeider seg kunnskap og relasjoner, forblir disse 
ofte personavhengig og deles ikke med kolleger. Det 
faktum at forskjellige roller på NAV-kontorene 
(markedsansvarlige, arbeidsgiverkontakter, 
jobbspesialister, veiledere osv.) blir målt på forskjellige 
kriterier kan medføre målkonflikter som igjen bidrar 
til å begrense kunnskapsdeling. 

For å sikre at alle som på forskjellige måter bidrar i 
rekrutteringsarbeidet støtter opp om hverandres 
innsats er det viktig å sikre at mål, styringsparametre 
og lederoppfølging legger til rette for en koordinert 
innsats der det jobbes mot felles mål med en tydelig 
rollefordeling. 

Selv om det er fokus på “å ta A-en tilbake” har arbeidet 
med evalueringen vist at arbeidsgivere som 
brukergruppe gjerne blir nedprioritert til fordel for 
personbrukerne når ressursene blir knappe. Det er 
viktig å sørge for at rekrutteringsbistanden til 
arbeidsgivere får tilstrekkelig prioritet gjennom å sikre 
kontinuitet og ressurser som skal til for å tilby en god 
tjeneste. 

Eksempler på tiltak som kan bidra til dette, kan være 
flere markedskontakter i 100 % stillinger uten egen 
brukerportefølje og bedre støtte «backoffice» til 
markedsarbeidet for å kunne søke opp, sile ut og levere 
relevante kandidater raskt. 

ANBEFALINGER

Tilby gode digitale verktøy understøttet 
av gode arbeidsprosesser

Gode digitale verktøy fremheves som svært viktig både 
for arbeidsgivere og for ansatte i NAV. Det pågår mye 
godt arbeid på dette området, og vi anser det som 
avgjørende at dette arbeidet fortsetter. 

Gode digitale verktøy vil gjøre det vesentlig enklere for 
veiledere å holde oversikt over egen portefølje av 
kandidater og identifisere relevante kandidater til 
arbeidsgivere. Digitale verktøy bør også gi bedre 
CV-verktøy, og kunne bidra til å forbedre hele 
prosessen fra registrering til siling og trygg utsendelse 
av godt utformede CV-er. De vil også kunne legge 
grunnlag for bedre motivasjonsavklaring for å sikre at 
relevante og motiverte kandidater dukker opp i match.

Det er viktig å huske på at digitale verktøy først blir 
gode når de anvendes riktig. Derfor må NAV sørge for 
at arbeidsprosesser tilpasses og standardiseres, og at 
det gis tilstrekkelig med opplæring. 

3. Gi NAV-ansatte de nødvendige rammebetingelsene for å tilby god rekrutteringsbistand 
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NAV må bestemme seg for hvilken rolle arbeidsgivere skal ha 
i forskjellige sammenhenger

De styrende dokumentene i NAV må gjenspeile rollen til 
arbeidsgivere

NAV forholder seg til arbeidsgiver både som bruker og som samarbeidspartner. 
Arbeidsgiver er å anse som bruker når de er mottakere av NAVs tjenester, som for 
eksempel i forbindelse med rekrutteringsbistand. Da er målet å bidra til at 
arbeidsgiver får tak i ønsket kompetanse, og det er arbeidsgivers behov som bør styre 
innretningen av tjenesten. I andre sammenhenger er arbeidsgiver å anse som en 
samarbeidspartner for NAV, i den forstand at arbeidsgiver bidrar til at NAV kan yte 
en god tjeneste til personbruker. Dette er tilfelle for eksempel når det gjelder 
arbeidstrening: Det er personbrukerens behov som er førende, og arbeidsgiver kan 
samarbeide med NAV for å gi personbruker anledning til å opparbeide seg erfaring 
eller få en referanse som kan brukes i jobbsøking. 

Vår vurdering er at det fremstår som uklart hvilken rolle arbeidsgiver har i forskjellige 
sammenhenger. Det er ikke åpenbart hvilken rolle arbeidsgiver skal ha, og hvordan 
prioriteringen mellom personbrukere og arbeidsgivere bør og kan være. Vi anser det 
imidlertid som avgjørende at dette klargjøres for å sikre et tydelig utgangspunkt for 
både rekrutteringsbistanden og NAVs øvrige tjenester mot arbeidsgivere. Det må 
defineres når arbeidsgiver skal være mottaker av NAVs tjenester, og når de bidrar til 
NAV tjenester til personbruker. Videre må det avklares hvilke tjenester NAV skal tilby 
arbeidsgivere i stort, hvordan disse skal henge sammen og i lys av dette vurdere det 
videre arbeidet med rekrutteringsbistanden. 

I NAV har “bruker” ofte vært synonymt med personbruker, noe som gjenspeiles i 
NAVs styrende dokumenter.  For å klargjøre arbeidsgivers rolle kan det være nyttig å 
ta utgangspunkt i arbeidsgivers behov og se dem opp mot NAVs mål og føringer. Det 
er ikke alle behov NAV kan eller bør dekke, og prioriteringen må sees i lys av 
samfunnsoppdraget. Videre er det viktig å forstå hvilke behov arbeidsgiver har også 
som samarbeidspartner, og når arbeidsgivers behov som bruker og NAVs ønske om å 
ha arbeidsgiver med på laget som samarbeidspartner overlapper. 

Klargjøringen av arbeidsgivers rolle i forskjellige sammenhenger må innarbeides i 
mål og føringer som er gjeldende i NAV - fra tildelingsbrev til interne strategier og 
handlingsplaner. 

4. Klargjør arbeidsgivers rolle og formålet med rekrutteringsbistanden

Personbrukers 
behov

Arbeidsgivers 
behov

Størst potensial for 
måloppnåelse
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Metode
DEL 5
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PwC og Livework har sett det som viktig å 
bygge evalueringen på eksisterende interne 
dokumenter som omhandler Arbeids- og 
sosialdepartementets og NAVs mål og 
føringer for rekrutteringsbistand til 
arbeidsgivere. Dokumentstudiene var viktig i 
den innledende fasen av evalueringen for å 
forstå konteksten for tjenesten og for å 
etablere mål og evalueringskriterier for 
evalueringen. I tillegg var dokumentstudier 
en viktig analysemetode i vurderingen av 
evalueringsspørsmålene. 

Vi har primært benyttet overordnede 
styrende dokumenter for å tilegne oss 
informasjon i evalueringen. Dette er 
strategiske dokumenter som har som formål 
å forme retningen til arbeidet i etaten som 
helhet, samtidig som de gir føringer for 
arbeidet overfor arbeidsgiver og 
rekrutteringsbistanden. Eksempler på slike 
dokumenter er tildelingsbrevet fra Arbeids- 
og sosialdepartementet, NAVs virksomhets- 
strategi, langtidsplanen, mål- og

Dokumentstudier

disponeringsbrev og virksomhetsplaner til 
den enkelte enhet. 

I tillegg har vi analysert mer generelle 
dokumenter innenfor fagområdet som gir 
innblikk i den førende arbeidsmarkeds- 
politikken til regjeringen og innretningen og 
styringen av sektoren og NAV som helhet. 
Eksempler på slike dokumenter er 
statsbudsjettet, Arbeids- og 
sosialdepartementets fagpropoisjon til 
statsbudsjettet, stortingsmeldinger og 
offentlige utredninger.

Til sist har vi benyttet dokumenter som 
omhandler arbeidet internt knyttet til 
arbeidsgiver og rekrutteringsbistand. 
Eksempler er slike dokumenter er 
kanalstrategien for arbeidsgivere, guide til 
bedriftskontakt for ansatte på 
NAV-kontorene m.m.

En fullstendig liste over benyttede 
dokumenter finnes i referanselisten i 
vedlegget.
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Dybdeintervjuer

Den viktigste informasjonskilden i denne 
evalueringen har vært dybdeintervjuer med 
arbeidsgivere, både de som har benyttet og 
de som ikke har benyttet NAVs 
rekrutteringsbistand. I tillegg har vi snakket 
med veiledere, markedspersonell, jobb- 
spesialister og IA-personell i NAV.

Intervjuer er en særlig relevant metode når 
det søkes forståelse og innsikt i brukerbehov 
og hvordan tjenester blir brukt og oppfattet. 
Deltakeren kan i stor grad forklare og 
reflektere rundt spørsmålene som stilles og 
vi kommer dypere i bakgrunnen for 
deltakerens svar, sammenlignet med en 
spørreundersøkelse.

De gjennomførte intervjuene fulgte en 
semistrukturert tilnærming der evaluerings- 
teamet benyttet seg av temaguider med 
forhåndsdefinerte tema og stikkord det var 
ønskelig å drøfte. Denne tilnærmingen 
tillater den som intervjuer å styre samtalen,  

innblikk i arbeidsgiveres behov og 
motivasjoner for å gjøre og svare som de 
gjør.

Evalueringsteamet har videre intervjuet 
enkelte av fylkesdirektørene, samt 
nøkkelpersoner i direktoratet og Arbeids- og 
sosialdepartementet. 

En fullstendig liste over type arbeidsgivere 
og NAV-kontorer som er besøkt, samt 
intervjuede personer på fylkes-, direktorats- 
og departementsnivå finnes i vedlegg 1. Av 
konfidensialitetshensyn nevnes ikke 
intervjuede arbeidsgivere eller ansatte ved 
NAV-kontorer ved navn. 

på samme tid som den gir deltakerne stor 
frihet til å ta opp temaer teamet ikke har 
definert på forhånd. Fordelen med en slik 
struktur er at samtalen ikke låses til isolerte 
spørsmål, men lar deltakeren tenke fritt om 
temaene som tas opp. 

En mulig ulempe ved tilnærmingen bygger 
på det samme premisset. Intervjuene blir 
styrt i den retningen evalueringsteamet 
ønsker, og inkluderer de temaene som 
evalueringsteamet ønsker, med mindre rom 
for intervjuobjektet å styre samtalen mot 
andre elementer, hvis han/hun ønsker det. 
Ved å være bevisst på denne 
problemstillingen, samt være lydhør og åpen 
for alternative problemstillinger som 
intervjuobjektet har ønsket å snakke om, har 
evalueringsteamet minimert denne risikoen.

Dybdeintervjuer gir kvalitativ innsikt i hva 
som ligger bak de overordnede og generelle 
svarene i spørreundersøkelsen. De gir 
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Spørreundersøkelse

BREDDEINNSIKT

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i 
mars-april og var en viktig kilde til 
breddeinnsikt i evalueringen. Denne 
breddeinnsikten supplerte og kompletterte 
observasjonene fra dybdeintervjuene og 
gjorde datainnsamlingen mer robust.

Spørreundersøkelsen ble sendt elektronisk til 
et tilfeldig utvalg av arbeidsgivere hvor 
virksomheten i løpet av det siste året hadde 
vært i kontakt med NAV i forbindelse med 
(1) rekruttering av arbeidskraft eller (2) 
oppfølging/service. I utsendelsen oppfordret 
vi til at den eller de person(ene) i 
virksomheten som hadde ansvar for 
rekruttering av arbeidskraft, svarte på 
undersøkelsen. 

Respondenten fikk en uke til å svare på 
spørreundersøkelsen. Det ble sendt en 
påminnelse om å svare til arbeidsgivere som 
ikke hadde svart, en uke etter utsendelsen.

 

Spørreundersøkelsen var anonym og ingen 
av svarene kunne spores tilbake til 
enkeltpersoner eller bedrifter. Fordelen med 
dette var at respondentene fikk muligheten 
til  å svare på spørsmålene og vite med 
sikkerhet at svarene deres ikke var sporbare 
og kontrollerbare. Det økte sannsynligheten 
for ærlige svar og vurderinger. 

Videre ble opplysningene behandlet 
konfidensielt, og PwC og Liveworks hadde 
ikke tilgang til informasjon om arbeidsgiver 
og kunne ikke se hva de hadde svart direkte. 

DESKRIPTIV STATISTIKK

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til om lag 
10 600 bedrifter, hvorav om lag 11 pst. 
fullførte undersøkelsen. Av disse hadde 44 
pst. benyttet NAVs rekrutteringsbistand det 
siste året. Svarprosenten gir en feilmargin på 
+/- 2,7 pst. Vi vurderer svarprosenten som 
god, og at undersøkelsen har tilstrekkelig 

Bedrifter som mottok spørreundersøkelsen 10 560

Bedrifter som gjennomførte spørreundersøkelsen 1 137

Svarprosent 10,8

Feilmargin i prosent (95 pst. konfidensnivå) +/- 2,7

Bedrifter i spørreundersøkelsen som hadde benyttet NAVs 
rekrutteringstjenester det siste året 497

Bedrifter i spørreundersøkelsen som ikke hadde benyttet NAVs 
rekrutteringstjenester det siste året 640

troverdighet og pålitelighet til å benytte 
resultatene i evalueringen.

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere



tjenestene blant små bedrifter (1-20 ansatte), 
mens noen flere brukere blant store bedrifter 
(100+ ansatte).

GEOGRAFISK SPREDNING

Når vi ser på fordelingen av respondenter på 
fylke, er det det en overvekt av respondenter 
fra Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, 
Rogaland, Hordaland og Trøndelag, se figur 
neste side. 

Fordelingen sammenfaller også her i stor 
grad med fordelingen av virksomheter i 
Norge.* I spørreundersøkelsen er det en litt 
større andel av bedriftene som ligger i 
Buskerud og Vestfold enn i den nasjonale 
statistikken. 

Når vi skiller respondentene på de som har 
benyttet NAVs rekrutteringstjenester og de 
som ikke har det, er det relativt likt på tvers 
av fylkene. Det er en noe høyere andel 
brukere av NAVs rekrutteringstjenester i 
Hordaland, Troms og Finnmark, mens en
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Spørreundersøkelsen gir evalueringen en breddeinnsikt blant arbeidsgivere på 
tvers av bransje og region

BEDRIFTSSTØRRELSE

Når vi ser på respondenter fordelt på 
bedriftsstørrelse, oppgir 65 pst. av 
respondentene at det er mellom 1 og 20 
ansatte i bedriften, se figur neste side. 
Henholdsvis 12 pst. oppgir at det er 21-40 
ansatte, 5 pst. oppgir at det er 41-60 ansatte 
og 61-100 ansatte og 13 pst. oppgir at det er 
100 eller flere ansatte.

Fordelingen i spørreundersøkelsen 
sammenfaller i stor grad med fordelingen av 
virksomheter i Norge.* Nasjonal statistikk 
viser en klar overvekt av små virksomheter 
og at antall bedrifter avtar med flere ansatte. 
Det er avvik i gruppen med 100 eller flere 
ansatte, hvor andelen bedrifter er noe høyere 
i spørreundersøkelsen enn i den nasjonale 
statistikken. 

Når vi fordeler respondentene på de som har 
benyttet NAVs rekrutteringsbistand og de 
som ikke har, er det noe færre brukere av 

noe høyere andel ikke-brukere i Rogaland og 
Østfold.

BRANSJER

Når det gjelder bransjer, er respondentene 
relativt jevnt fordelt på de spesifiserte 
bransjene. Det er en overvekt av 
respondenter i kategorien “andre”. 

Bransjeinndelingen i spørreundersøkelsen er 
ikke helt lik den nasjonale statistikken.* En 
overordnet sammenligning tyder imidlertid 
på at fordelingene i stor grad er 
sammenfallende. Det later til å være en noe 
større andel bedrifter innen industri enn i 
den nasjonale statistikken.

Når vi deler respondentene på tidligere bruk 
av NAVs rekrutteringsbistand, er andelen 
brukere noe lavere innen industri, mens noe 
høyere innen offentlig forvaltning.

VURDERING

Samlet er vår vurdering at det er mindre 
forskjeller i fordelingen av respondenter i 
spørreundersøkelsen sammenlignet med 
nasjonal statistikk over norske virksomheter. 
Andelen store bedrifter (100+ ansatte) er noe 
større i utvalget enn i den nasjonale 
statistikken, men det er naturlig å forvente 
ettersom enkelte av NAVs rekrutterings- 
tjenester retter seg mot større bedrifter 
(f.eks. intensjonsavtaler). 

Når det gjelder fordeling av respondentene 
mellom tidligere brukere og ikke-brukere av 
NAVs rekrutteringsbistand, er utvalget noe 
skjevfordelt i enkelte av kategoriene. Dette 
kan gi utslag i svarene på enkelte av 
spørsmålene, men vi har i analysen ikke 
avdekket systematiske forskjeller i 
resultatene som kan spores tilbake til de 
observerte forskjellene.

Dette gir trygghet i analysen for at innsikten 
fra spørreundersøkelsen gir robuste funn 
sammen med den dype innsikten fra 
dybdeintervjuene.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, statistikk over 
virksomheter per januar 2018.

* Kilde: Statistisk sentralbyrå, statistikk over virksomheter i 2018.Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
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Spørreundersøkelsen gir evalueringen en breddeinnsikt på tvers av bedriftsstørrelse, 
region og bransje

Den geografiske spredningen av respondenter er i stor grad 
sammenfallende mellom arbeidsgivere som har og ikke har benyttet 
benyttet NAVs rekrutteringsbistand

Det er en overvekt av respondenter 
fra mindre virksomheter

Respondentene er relativt jevnt 
fordelt på de spesifiserte bransjene
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Tiltaksworkshop som metode for identifisere tiltak og anbefalinger

I arbeidet knyttet til anbefalinger om 
fremtidig tiltak, har tiltaksworkshop med 
markedspersonell og andre relevante ansatte 
i NAV vært viktig. Dette var en arena der 
deltakerne i workshopen kunne komme med 
innspill på tiltak og diskutere disse basert på 
sin erfaring ut mot arbeidsgivere. 

Evalueringsteamet har gjennomført en 
workshop i Arbeids- og Velferdsdirektoratets 
lokaler med markedspersonell fra Oslo, 
Akershus og Østfold. Innspillene 
evalueringsteamet har fått gjennom denne 
workshopen danner sammen med innsikten 
fra dybdeintervjuer og spørreundersøkelsen 
grunnlag for våre anbefalinger om fremtidige 
tiltak. 

Deltakerne fikk beskjed om å 
foreslå tiltak på hver av de tre 
spørsmålene. Deretter ble disse 
delt i plenum.
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Vedlegg
DEL 6
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Vedlegg 1: Oversikt over personer/arbeidsgivere som som har blitt intervjuet* og 
NAV-kontorer som har blitt besøkt**

Liste over type arbeidsgivere 

● Barnehage
● 2 store varehuskjeder
● Regnskapsfirma
● Frisør - gründerbedrift
● Rehabiliteringssenter
● Kjede innen trevarehandel
● 2 produksjonsbedrifter
● 2 mindre varehandler
● Aktør innen reiselogistikk
● Forsikringsselskap

Liste over intervjuede personer på 
fylkes-, direktorats-, og 
departementsnivå

● Kjell Hugvik, arbeids- og 
tjenestedirektør, Arbeids- og 
velferdsdirektoratet

● Kari Mæland, avdelingsleder, 
Arbeids- og velferdsdirektoratet

● Nina Berg, avdelingsdirektør, 
tjenesteavdelingen, NAV Oppland

● Petter Bugge Rickardsen, 
avdelingsdirektør, markeds- og 
kompetanseavdeling, NAV Nordland

● Odd Wålengen, avdelingsdirektør, 
Arbeids- og sosialdepartementet

● John Petter Bøe, seniorrådgiver, 
Arbeids- og sosialdepartementet

● Rune Solberg, ekspedisjonssjef, 
Arbeids- og sosialdepartementet

Liste over NAV-kontorer besøkt

● NAV Bærum

● NAV Hadeland

● NAV Mo i Rana

● NAV servicesenter, 

Arbeidsgivertelefonen

● Arbeidslivssenteret Lillehammer

* Av hensyn til konfidensialitet oppgis bare navn på personer som har ledende stillinger i Arbeids-og velferdsdirektoratet og Arbeids-og sosialdepartementet. Under arbeidsgiverne nevnes kun bransje.

** På NAV-kontorer har vi intervjuet veiledere, markedskontakter, jobbspesialister og IA-kontakter.
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Vedlegg 2: Spørreundersøkelsen (1)
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Vedlegg 2: Spørreundersøkelsen (2)
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Vedlegg 2: Spørreundersøkelsen (3)
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Vedlegg 2: Spørreundersøkelsen (4)

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere



VEDLEGG

61

Vedlegg 3: Referanseliste

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2016) Brukerundersøkelse blant arbeidsgivere i 2016.

Arbeids- og sosialdepartementet (2015) Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, 
større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet. Gjennomgang av NAV. Sluttrapport 
fra ekspertgruppen, april 2015.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2016) Mål- og disponeringsbrev 2016 til NAV fylke.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2017) Mål- og disponeringsbrev 2017 til NAV fylke.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2016) Mål- og disponeringsbrev 2017 til NAV 
kontaktsenter.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2017) Mål- og disponeringsbrev 2017 til NAV 
kontaktsenter.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2018) Plattform for arbeidsmarkedet. Grafisk rapport.

Arbeids- og sosialdepartementet (2017) Tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet 
for 2017.

Arbeids- og sosialdepartementet (2018) Tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet 
for 2018.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2016) Årsrapport 2016. Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2017) Årsrapport 2017. Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Meld. St. 19 (2003-2004) Et velfungerende arbeidsmarked.

Meld. St. 33 (2015-2016) NAV i ny tid - for arbeid og aktivitet.

Meld. St. 29 (2016-2017) Perspektivmeldingen 2017.

NAV (2017) Arbeidsgivertjenester. Kartlegging av brukerreiser. Presentasjon.

NAV (2017) Guide til bedriftskontakt. Internt memo.

NAV (2018) Kanalstrategi for arbeidsgivere 2014-2020.

NAV (2016) Målbilde for digital dialog med arbeidsgivere. Presentasjon.

NAV (2016) NAVs omverdensanalyse 2016. Utvikling, trender og konsekvenser fram mot 
2030. Rapport 3, 2016.

NOU 2016:3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi. 
Produktivitetskommisjonens andre rapport. 

Evaluering av NAVs rekrutteringsbistand til arbeidsgivere




