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Kort om evalueringen 

• Evalueringen er gjennomført av Netlife i november og desember 
2020, på oppdrag fra WorldSkills Norway. 

• Evalueringen tar utgangspunkt i landets 11 fylkeskommuner sine 
nettsider om og løsninger for å bli lærebedrift. 

• Evalueringen har også sett på om det legges til rette for å finne 
kontaktpunkter og kontaktinformasjon inn til fylkeskommunen. 

• Hvert fylkes nettsider og løsninger, inkl. søknadsskjema, er blitt 
evaluert individuelt med anbefalinger til forbedringer. 

• Oppsummeringen gir et sammendrag av funnene på tvers av fylker. 

• Til slutt gis det anbefalinger til hvordan løsningene generelt kan 
forbedres. 



Evalueringskriterier 

• Finnbarhet: Hvordan det er å finne de relevante sidene via Google-
søk og gjennom fylkenes egne nettsiders søk. 

• Informasjon og språk: Forståelighet av informasjonen og språket, 
om informasjon gis til rett tid, og formidling av kontaktinformasjon. 

• Brukervennlighet: Generelle vurderinger av brukervennlighet, som 
navigasjon, interaksjon, oversiktlighet, synlighet av sentrale 
elementer, m.m. Løsningene er ikke teknisk evaluert (dvs. koden). 

• Visuelle virkemidler: Hvordan de visuelle virkemidler som er brukt 
fungerer. 

• Søknadsskjema: Utforming av søknadsskjema, samt iht. kriteriene 
nevnt over.



Oppsummering



Finnbarhet 

• Alle fylkenes nettsider om lærebedrift er enkle å finne via 
Google, med søk på «[fylke] + lærebedrift».  

• Alle fylkenes sider om lærebedrift er enkle å finne via søk på 
«lærebedrift» på fylkenes respektive nettsider. 

• Andre søkeord enn de nevnt over er ikke testet ut, da dette 
egner seg bedre å teste ved hjelp av andre metoder (se 
anbefalinger). 

• Det er ikke blitt evaluert om lærebedrift-sidene er enkle å finne 
på fylkenes nettsider ved annen navigasjon enn søk.



Informasjon og språk 

• De fleste fylkene har nettsider med tydelig overskrift som 
hjelper brukeren å vite hvor man er. 

• Informasjonen og språket på fylkenes nettsider er i stor grad 
godt og forståelig. 

• Enkelte begreper som ikke nødvendigvis er kjente for brukeren, 
for eksempel «opplæringskontor», «læreplassjeger» og «Vigo 
bedrift», kan med fordel forklares bedre av enkelte fylker. 

• Det er en kunst å gi brukeren rett informasjon til rett tid. Enkelte 
fylker gjør dette godt, mens andre har noe å gå på. Her egner 
det seg å supplere med andre testmetoder (se anbefalinger).



Informasjon og språk forts. 

• Flere fylker kan med fordel fremheve fordelene ved å være 
lærebedrift. Dette kan gjerne gjøres på et tidlig stadium i 
brukerreisen. 

• Fylkene gir i varierende grad tydelige innganger til 
kontaktpunkter inn til fylkeskommunen hvor brukerne kan få 
svar på spørsmål de lurer på rundt det å bli lærebedrift. De 
fleste fylkene kan med fordel jobbe med å synliggjøre hvordan 
brukeren kan komme i kontakt med personer hos 
fylkeskommunen ansvarlige for lærebedrift-ordningen, samt 
hvordan denne informasjonen fremstilles.



Informasjon og språk forts. 

• Evalueringen har ikke undersøkt om informasjonen som gis på 
sidene er riktig og svarer på det potensiell lærebedrifter lurer 
på. Andre metoder egner seg bedre for å teste dette (se 
anbefalinger).



Brukervennlighet 

• Alle fylkenes løsninger er basert på nettsidenes transportsider 
og artikkelmaler. Disse mener vi at i all hovedsak har 
tilstrekkelig brukervennlighet, basert på det vi har sett. Det er 
mindre ting som skurrer enkelte steder, dette er kommentert 
der det gjelder. 

• Flere fylkeskommuner kan gjøre det enda mer synlig hvor 
brukeren skal gå for å søke om å bli lærebedrift. Dette kan f.eks. 
gjøres ved hjelp av en godt synlig knapp for å søke om å bli 
lærebedrift. Ordene og virkemidlene som brukes for å tiltrekke 
brukernes oppmerksomhet hit er viktige. 

• Flere av skjemaene kan utformes på en mer brukervennlig 
måtte som gjør det enklere for brukeren å fylle ut. 



Visuelle virkemidler 

• Svært få av fylkeskommunenes sider om lærebedrift 
bruker visuelle virkemidler som bilder, illustrasjon og video. 

• Visuelle virkemidler er ikke et krav i seg selv, da det 
viktigste er at informasjonen som gis er forståelig, lett 
tilgjengelig og enkel å navigere i.  

• Visuelle virkemidler kan likevel bidra til å for eksempel øke 
motivasjonen for å bli lærebedrift.  

• De fylkeskommunene som bruker bilder best er Nordland 
og Trøndelag.



Søknadsskjema 

• Fylkene har en del ulike løsninger for søknadsprosessen. Noen 
bruker elektroniske søknadsskjema, mens andre har PDF- eller 
Word-skjema. Innsending av de to sistnevnte varierer mellom å 
være digital innsending eller via post. 

• I de fleste fylkenes skjema etterspørres det for flere personer 
og roller personlig informasjon som f.eks. personnummer. 
Avhengig av hvem utfyller er, er det ikke sikkert utfyller har 
denne informasjonen tilgjengelig. Å bli spurt om eller spørre om 
andres personlige opplysninger kan oppleves ubehagelig.



Søknadsskjema forts. 

• De ulike fylkenes skjemaer inneholder og krever ikke den 
samme informasjonen. Det praktiseres med andre ord ulikt 
hvilken informasjon som innhentes. Evalueringen har ikke tatt 
høyde for hva som er og ikke er nødvendig informasjon i en 
søknad om å bli lærebedrift, da vi ikke har hatt forutsetning for 
å vite dette. Et generelt prinsipp for skjemadesign er likevel å ha 
færrest mulig felter, og kun innhente informasjon som faktisk er 
nødvendig. Når noen felter er påkrevd og andre ikke er det, blir 
dessuten skjemaet mer forvirrende å fylle ut. 
 
Les mer om skjemadesign i dette blogginnlegget

https://medium.com/netlife/design-bedre-skjema-s%C3%A5-folk-kan-gj%C3%B8re-det-de-kom-for-aaddc706684c


Evaluering av 
fylkenes nettsider 
og løsninger



Agder



Evalueringen er basert på 
• Siden «Lærebedrift» 

(https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/) 

• Siden «Bli lærebedrift» 
(https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/sok-om-
a-bli-larebedrift/) 

• Søknadssiden 
(https://agderfk.no/Selvbetjening/Handlers/Skjema.ashx?skjemaid=3&MId1=101) 

Agder
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https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/sok-om-a-bli-larebedrift/
https://agderfk.no/Selvbetjening/Handlers/Skjema.ashx?skjemaid=3&MId1=101


Lærebedrift 
Enkel oversiktsside som leder brukeren videre til 
informasjon som er relevant når man ønsker å bli 
eller er lærebedrift.  

Aktiv tekst som viser hvor brukeren skal gå for å 
søke om å bli lærebedrift. 

Fint med en seksjon som er tydelig på at fylket 
ønsker flere læreplasser. Kunne man fremhevet 
noen av fordelene bedriften får ved å benytte denne 
muligheten?  

Teksten i bildet konkurrerer visuelt med overskriften 
til høyre, og kan gjøre at man mister fokus og ikke 
vet hvor man skal se. 

Setningen «Les mer om mulighetene fra menyen 
ovenfor» fremstår litt passiv. Hva med «Les mer om 
fordelene via menyen over»?



Bli lærebedrift 
Brukeren må ta stilling til om bedriften vil være 
selvstendig lærebedrift eller gjennom et 
opplæringskontor. Beskrivelsen av de to valgene er 
korte, det står lite om hva de innebærer, og fordelene og 
ulempene ved dem. Dette kunne vært beskrevet bedre. 

Lenken sender brukeren til en side hvor det er beskrevet 
hva et opplæringskontor er, men å finne godkjente 
opplæringskontor er ikke umiddelbart enkelt. 

Brukeren er på nettsiden for å selv bli godkjent 
lærebedrift – trenger da brukeren informasjon om 
hvordan å finne godkjente lærebedrifter her? 

Fint at det lenkes til forslag på intern opplæringsplan 
(selve forslaget er ikke evaluert). 

Uklart om både selvstendige lærebedrifter og via 
opplæringskontor skal søke med dette skjemaet.



Bli lærebedrift forts. 
Mellomtitlene er uthevet (satt i fet/bold tekst). Her burde 
man heller brukt riktig formatering (h2), for å gjøre siden 
mer «scanbar» og oversiktlig, og ikke minst semantisk 
riktig. 



Søknadsskjema 
- Om bedriften,  
   (selvstendig lærebedrift) 
Fint med en oversikt over hvor i utfyllingen man er. 

Feltene «Organisasjonsnavn» og 
«Bankkontonummer» er ikke påkrevd å fylle ut. Om 
denne informasjonen ikke er nødvendig å vite kan 
feltet med fordel fjernes. Hvis den er påkrevd eller 
fylles ut automatisk må dette synliggjøres. 

Fint å hjelpe brukeren ved å lenkes til 
Brønnøysundregistrene for å finne riktig 
organisasjonsnummer. 

Det er uklart om skjemaet lagres underveis eller 
ikke, eller hvordan brukeren selv kan lagre skjemaet.



Søknadsskjema 
- Om bedriften,  
   (medlem opplæringskontor) 
For at brukeren ikke skal fylle ut feil 
organisasjonsnummer kan det være lurt å fremheve 
at det er org.nummeret til opplæringskontoret det 
først spørres etter, og så org.nummeret til bedriften.  

Også her er feltene «Organisasjonsnavn» og 
«Bankkontonummer» tilsynelatende ikke påkrevd å 
fylle ut. Om denne informasjonen ikke er nødvendig 
å vite kan feltet med fordel fjernes. Hvis den er 
påkrevd eller fylles ut automatisk må dette 
synliggjøres. 

Fint å hjelpe brukeren ved å lenkes til 
Brønnøysundregistrene for å finne riktig 
organisasjonsnummer.



Søknadsskjema 
- Fag 
Bra at det opplyses om kvalifikasjonene som kreves 
for å være faglig leder, samt at dokumentasjon skal 
legges ved. 

Fint å gjøre oppmerksom på at nye faglige ledere må 
gjennomføre kurs, og å hjelpe brukeren å finne 
kurset ved å lenke til det.



Søknadsskjema 
- Veiledning og oppfølging 
Denne seksjonen burde hatt en mellomtittel som 
forklarer konteksten bedre, som «Krav til bedriften» 
eller lignende. Da ville det vært tydeligere for 
brukerne at det er det man svarer Ja/Nei på. 



Søknadsskjema 
- Vedlegg 
Brukeren får ingen veiledning i hvilke filer som skal 
lastes opp her, det hadde vært en fordel å opplyse 
brukeren om dette. Se eksempel fra Nordland 
fylkeskommune. 

Tidligere i søknadsskjemaet opplyses det om at 
faglig leders kvalifikasjoner skal legges ved. For å 
gjøre utfylling av skjemaet enda enklere kan man på 
forhånd, allerede før utfylling starter, informere 
brukeren om hvilke vedlegg søknaden krever, slik at 
brukeren kan ha disse klare. 



Søknadsskjema 
- Kontroller skjema 
Skjemaet avsluttes med en kontrollside. 
Her kan brukeren kontrollere om skjemaet  
er korrekt utfylt, det er fint at det vises  
hvilke punkter som ikke er utfylt riktig. 

Brukeren får også se over informasjonen  
hen har gitt, før lagring og innsending, som er bra.



Kontakte fylkeskommunen  
for mer informasjon 
Agder sine nettsider har ingen kontaktpunkter 
eller handlingsdrivere som oppfordrer til kontakt 
mellom de som administrerer lærebedrift-
ordningen og de potensielle lærebedriftene. 

Selv på sidene om hva en lærebedrift er, er det 
ingen informasjon om hvordan brukeren enkelt 
kan komme i kontakt med fylkeskommunen. 
Brukeren veiledes hverken til å sende en e-post 
eller ringe ved spørsmål. 

På siden «Bli lærebedrift» kan man både finne 
andre lærebedrifter og laste ned et forslag til en 
intern plan for å være lærebedrift, og selvfølgelig 
søke. Men heller ikke her finner man kontaktinfo til 
noen som vil snakke med deg. Hvem jobber med 
dette i Agder? Det er tilsynelatende hemmelig.



Innlandet



Evalueringen er basert på 
• Siden «Lærebedrift» 

https://innlandetfylke.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/ 

• Siden «Skjema opplæring i bedrift» 
https://innlandetfylke.no/tjenester/skole-og-opplaring/skjema-og-soknader/skjema-opplaring-
i-bedrift/ 

• Skjema «Søknad - godkjenning som lærebedrift» 
https://innlandetfylke.no/_f/p1/id8db5cbe-d642-402c-9375-0666ccd82d69/soknad-
godkjenning-larebedrift.pdf

Innlandet
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Lærebedrift 
Innlandets løsning gjør det motsatte av de fleste 
andre fylkene og begynner med relaterte innganger 
først. Er dette basert på innsikt om hva folk oftest 
kommer til siden for å gjøre? Hvis ikke kan det nok 
bidra til å forvirre brukere som kommer for å bli 
lærebedrift.  

Det kunne også vært en kort intro her som sier noe 
om hvem disse sidene er for. 

Innholdet i ekspander-/kollaps-radene er kort og 
konsist med god formatering som mellomtitler, samt 
relevante lenker. 

I delen om å bli lærebedrift gås det rett på sak med 
valg, uten å fortelle at det er å bli lærebedrift det 
handler om. Ville lagt til noe om «Bli lærebedrift» i 
tittelen her.



Lærebedrift forts. 
Denne delen må man scrolle ned til, da den ligger 
under det andre relaterte innholdet (se forrige side). 

Både tittelen og ingressen mangler informasjon om 
at dette handler om å bli lærebedrift. 

Ville lagt «… i opplæringskontor» i tittelen for å 
tydeliggjøre sammenhengen. Fint med en oversikt 
over hvilke fordeler denne ordningen har. 

Kunne med fordel vært tydeligere beskrevet 
hvordan man går frem for å bli medlem. Skal man 
selv velge seg et opplæringskontor fra denne listen, 
som så fyller ut søknaden for deg? 

Godt beskrevet hva som må være på plass for å bli 
selvstendig lærebedrift. Ønsker fylket at man velger 
første alternativ, da det ikke er beskrevet noen 
fordeler her? Det kan isåfall tydeliggjøres. 

Misvisende lenke (se neste side)



Skjema opplæring i bedrift 
Når man trykker på «Gå til søknadsskjema 
selvstendig lærebedrift» (se forrige side), kommer 
man ikke direkte til skjema, men til denne 
oversiktssiden. Dette kan skape noe forvirring og gir 
brukeren et ekstra steg. 

Heldigvis er lenkene godt navngitt, noe som likevel 
gjør det relativt enkelt for brukeren å navigere til 
riktig skjema.



Søknadsskjema (s. 1) 
PDF-skjema som kan fylles ut direkte. At input-
feltene er farget er med på å tydeliggjøre dette. 

Fint med tydelig beskrivelse av hvem dette 
skjemaet er for. 

Hvorfor trenger man fødselsdato? Det kunne 
gjerne vært skrevet under personopplysninger 
(som for øvrig er et nyttig punkt å ha med for å 
trygge søkeren om hvordan opplysninger brukes 
og lagres). 

Bra med eget punkt om hvordan skjemaet skal 
sendes inn.



Søknadsskjema (s. 2–3) 
Fint med en beskrivelse av søknadsprosessen og  
at kriteriene gjentas.  

Krav om hva skal dokumenteres med vedlegg til 
søknaden kan med fordel utheves, eller listes opp 
for seg. Det vil gjøre det enklere for bedriften å få 
med alt med en gang. 

Denne teksten om fylkets mål med opplærings-
kontorer kunne med fordelt vært hentet ut på 
nettsiden. Da slipper brukerne en eventuell bomtur 
innom skjemaet for å bli overbevist om at det er det 
de burde valgt med en gang.



Innsending med «Send sikkert til 
Innlandet fylkeskommune» 
Lenken i footeren på fylkets nettside heter omtrent det 
samme som det står i søknadsskjemaet «Send sikker 
digital post», som gjøre det enkelt å finne frem. 

Dette er samme løsning som i andre fylker heter eDialog, 
men Innlandet har valgt en mer intuitiv beskrivelse med 
«Send sikker digital post». 

Søknadsskjema-pdf lastes opp som vedlegg. I tillegg skal 
andre dokumenter, som f.eks. faglig leders 
kvalifikasjoner, også legges ved når man søker om å bli 
lærebedrift.



Kontakte fylkeskommunen  
for mer informasjon 
Det er ikke uten videre åpenbart hvordan man kan 
ta kontakt med et menneske for å få mer 
informasjon om hva det innebærer å bli 
lærebedrift, det nærmeste er en kontaktfane.  

Et enkelt «har du flere spørsmål» kan klargjøre for 
brukeren hvor hun/han skal henvende seg. Da må 
brukeren selv kategorisere sin henvendelse (se 
neste side) og velge hvem man bør snakke med. 
Dette kan være vanskelig for brukeren selv å 
avgjøre.



Kontakte fylkeskommunen  
for mer informasjon forts. 
Stort tilfang av kontaktpunkter og grei informasjon 
om hva de kan hjelpe med. 

Mest sannsynlig leter brukeren etter fagretning 
eller lignende, og det kan være en idé å fremheve 
dette. Se Møre og Romsdal for eksempel på dette.



Møre og Romsdal



Evalueringen er basert på 
• Siden «Lærebedrift og prøvenemnd» 

(https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/opplaering-i-bedrift/laerebedrift-og-proevenemnd) 

• Siden «Bli lærebedrift» 
(https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/opplaering-i-bedrift/laerebedrift-og-proevenemnd/
bli-laerebedrift) 

• Skjema «Søknad om godkjenning som lærebedrift» 
(https://mrfylke.no/om-oss/dokumentbase/laerebedrifter-opplaeringskontor/soeknad-om-
godkjenning-som-laerebedrift)  

Møre og Romsdal
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Lærebedrift og prøvenemnd 
Det er ingen tydelig tittel på siden. Dette kan gjøre 
det vanskelig for brukeren å umiddelbart se hvor 
man er, og om man har kommet til rett sted. 

Det gis en oversikt over ulike emner knyttet til 
lærebedrift og prøvenemnd. Å legge til en 
veiledende tekst under hvert emne vil gjøre det 
enda enklere for brukeren å finne frem. 

Aktiv tekst som viser brukeren veien til hvor man 
skal gå for å bli lærebedrift. 

Punktet «Snarvegar» kan være litt forvirrende. Hva 
slags dokument er det snakk om? Og hva er 
forskjellen på disse og dokumentene som ligger 
under? 

Er prøvenemnd et kjent begrep for målgruppen, eller 
burde dette menypunktet vært mer beskrivende?



Snarvegar: Skjema og 
dokument…  
Obs! Skjema og dokument-knappen tar deg til en 
side hvor man må scrolle ned for å se at 
trekkspillmenyen er åpen. Dette er ikke spesielt god 
brukeropplevelse, da bruker vil kunne gå seg bort i 
søkefeltet før de finner det de leter etter.



Bli lærebedrift 
Tittelen på siden kommer godt frem, og det er lett 
for brukeren å se hvor man er. 

Fint at den innledende teksten beskriver noen av 
fordelene ved å bli lærebedrift, da det kan motivere 
bedrifter til å bli lærebedrift. 

Fin liste hvor brukeren finner informasjon relatert til 
å være lærebedrift. Tekstene er korte og konsise og 
godt formatert med mellomtitler og punktlister. 

Aktiv tittel som viser brukeren veien til hvordan å bli 
lærebedrift. Det er enkelt å se søke-lenken, og 
prosessen ellers er også enkelt beskrevet.



Søknadsskjema 
Søknadsskjemaet er et Word-
dokument. 

Det kommer ikke tydelig frem hvor 
eller hvordan søknadsskjemaet skal 
sendes inn. Basert på adressen i 
bunnen får man inntrykk av at det 
skal printes og sendes i posten – noe 
som fremstår unødvendig tungvint i 
2020. 

Her burde man lære av de andre 
fylkene og tilby en form for digital 
innsendelse. 



Kontakte fylkeskommunen  
for mer informasjon 
Møre og Romsdal både oppfordrer til kontakt og 
gir klar kontaktinformasjon på flere relevante 
steder. «Har du fremdeles spørsmål» er en god 
inngang som gir brukeren lov til å ta kontakt. Her 
ser man at et lite tillegg som «Kontakt aktuell 
fagrådgiver» kan være klargjørende.



Nordland



Evalueringen er basert på 
• Siden «Lærebedrift» 

(https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/fag-og-yrkesopplaring/larebedrift/) 

• Informasjonen under «Hvordan bli godkjent lærebedrift» 
(https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/fag-og-yrkesopplaring/larebedrift/) 

• Søknadssiden 
(https://www.nfk.no/sd/skjema/NFK024/) 

Nordland
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Lærebedrift 
Den innledende beskrivelsen kunne bedre 
beskrevet de to alternativene, hva forskjellen 
mellom dem er og når den ene er å foretrekke 
fremfor den andre. Evt. kunne det vært lenket 
videre til informasjon om dette. 

Fint med en oversikt over ulik informasjon 
knyttet til lærebedrift. 

Det er ikke umiddelbart synlig hvor man skal 
gå for å søke om å bli lærebedrift. 

I høyremenyen er det en miks av vedlegg, 
nedlastinger og interne og eksterne lenker. 
Det kunne med fordel vært tydeligere hva 
som er hva, samt bedre deloverskrifter. 

Det kommer ikke tydelig frem hvorfor det er 
lenket til denne siden.



Hvordan bli godkjent 
lærebedrift 
Fint at det er lenket til ulike ressurser 
direkte under det aktuelle punktet. Dette 
gjør det enklere for brukeren å finne 
informasjonen hun/han trenger. 

Det er ikke umiddelbart synlig hvor 
brukeren skal gå for å søke om å bli 
lærebedrift. Å finne dette krever at man 
har lest resten av teksten. Det kunne med 
fordel vært uthevet eller tydeligere skilt 
seg ut fra resten av innholdet. 



Søknadsskjema 
- Generelt 
Elektronisk søknadsskjema åpnes direkte ved å 
klikke på lenken «Søk om godkjenning som 
lærerbedrift» (se forrige side). 

Fint med en oversikt over hvor i utfyllingen man er. 

Feltet «Antall instruktører/veiledere i faget» er ikke 
påkrevd å fylle ut. Generelt er søknadsskjemaet 
preget av at flere felt ikke er påkrevd å fylle ut. Om 
denne informasjonen ikke er nødvendig å vite kan 
feltet med fordel fjernes. Hvis feltet er påkrevd bør 
dette synliggjøres. Når noen felter er påkrevd, og 
andre ikke er det (se også neste side), blir skjemaet 
mer forvirrende å fylle ut. 



Søknadsskjema 
- Om bedriften 
Organisasjonsnummer, organisasjonsnavn, samt 
bedriftens adresse og postnummer er ikke påkrevde 
felt å fylle ut. Om denne informasjonen ikke er 
nødvendig å vite kan feltet med fordel fjernes. Hvis 
den er påkrevd eller fylles ut automatisk må dette 
synliggjøres.  

Også andre felter er ikke påkrevd å fylle ut. Disse 
kan fjernes for å korte ned skjemaet. 

Fint med en begrunnelse for hvorfor kopi av 
søknaden ikke sendes automatisk. Kunne man evt. 
fjernet personidentifiserende informasjon fra kopi? 

Her kommer det ikke tydelig nok fram hvordan 
brukeren skal gå frem om hun/han ønsker at 
opplærings-kontoret videresender sin e-
postkvittering.



Søknadsskjema 
- Bedriftens kvalifikasjoner 
Det kan for brukeren være uklart om bedriftens 
deltakelse på fylkeskommunens kurs er et krav eller 
ikke, og hvordan det påvirker behandlingen av 
søknaden. Dette bør stå i klartekst.



Søknadsskjema 
- Plikter og rettigheter 
Stjernene (*) som antyder at spørsmålet er 
obligatorisk å svare på bør henge sammen med 
spørsmålet og ikke på linja under med svar-
alternativene, for å følge etablerte normer for 
skjemadesign. 

Det kan for brukeren være uklart om rutiner for 
mottak og introduksjon av lærekandidater er et krav 
eller ikke, og hvordan det påvirker behandlingen av 
søknaden om kan krysser av for «nei». 

Litt rotete oppsett. Her kunne med fordel 
spørsmålet kommet først, med svaralternativene 
listet under.



Søknadsskjema 
- Om faglig leder 
Det er uklart hvem som mottar denne  
e-postkvitteringen, da det tidligere i skjemaet ble 
opplyst om at det ikke sendes kopi av søknaden på 
e-post. 

Om faglig leder ikke har gjennomført e-læringskurs 
for lærebedrifter kommer ikke brukeren videre i 
søknaden. Her kan et alternativ være å oppfordre de 
som ikke kan svare «ja» til å lagre og fortsette på 
søknadsskjemaet etter faglig leder har gjennomført 
kurset.



Søknadsskjema 
- Vedlegg 
Bra med en liste over de vedleggene som kreves i 
søknaden. Listen endrer seg også avhengig av 
informasjonen som er fylt inn i skjemaet.  

For å gjøre utfylling av skjemaet enda enklere kan 
man på forhånd, allerede på nettsiden før utfyllingen 
starter, informere brukeren om hvilke vedlegg 
søknaden kan kreve slik at brukeren kan ha disse 
klare.



Søknadsskjema 
- Kontrollér skjema 
Skjemaet avsluttes med en kontrollside. 
Her kan brukeren kontrollere om skjemaet  
er korrekt utfylt, det er fint at det vises  
hvilke punkter som ikke er utfylt riktig. 

Brukeren får også se over informasjonen  
hen har gitt, før lagring og innsending, som er bra. 
Oppsettet av informasjonen kunne likevel vært noe 
forenklet, for å gjøre det mer oversiktlig og 
«scanbart» for lettere å få overblikk.



Kontakte fylkeskommunen  
for mer informasjon 
Nordland gir anledning til å ta kontakt rent formelt, 
men gjør det ikke så enkelt. Brukeren må laste ned 
en adresseliste i Word-format (se neste side), og 
selv avgjøre hvem du bør kontakte.  

Når kontaktmulighetene presenteres i dette 
formatet kan brukere oppleve at de må ha en 
ganske godt uttenkt spørsmålsrekke før de begir 
deg i kast med å ta kontakt.  



Kontakte fylkeskommunen  
for mer informasjon forts. 
Dokumentet er uoversiktlig og et mangler vekting 
av kontaktalternativer. Det er vanskelig å vite hva 
de forskjellige jobber med. 

Informasjonen bør løftes ut av Word og over på 
fylkeskommunens nettsider.  



Oslo



Evalueringen er basert på 
• Siden «Lærebedrift» 

(https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/fag-og-yrkesopplaring/larebedrift/) 

• Siden «Bli lærebedrift» 
(https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/fag-og-yrkesopplaring/larebedrift/bli-
larebedrift/) 

• Siden «Søk om å bli godkjent lærebedrift» 
(https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/fag-og-yrkesopplaring/larebedrift/bli-
larebedrift/sok-om-godkjenning/) 

• Søknadssiden 
(https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/veiledere/datadrevet/#/?id=381) 

Oslo
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Lærebedrift 
Er informasjonen til lærlinger relevant å ha her,  
på en side som primært er for lærebedrifter? 

Fin oversikt over ulike temaer og informasjon 
relevant for lærebedrifter, med veiledende tekster. 
Veiledningstekstene kunne vært noe mer 
beskrivende for å bedre hjelpe brukeren mer å finne 
frem. Mange steder står det pr. nå mer eller mindre 
det samme i veiledningsteksten som i tema-
overskriften. 

Positivt med et aktivt språk som oppfordrer til  
å bli lærebedrift.



Bli lærebedrift 
Informasjonen om hva en lærebedrift er kunne vært 
løftet til forrige side, «Lærebedrift». På denne siden, 
«Bli lærebedrift», går brukeren når han vet hva en 
lærebedrift er og har lyst til å bli det. 

Fordelene ved å være lærebedrift er godt beskrevet  
og det er lett å forstå hva bedriften får ut av det.  

Fint at det lenkes videre til sider om tilskudd. Det 
kunne vært enda synligere at dette er en lenke. 

Fint at hovedpunktene om hva å være lærebedrift 
innebærer listes opp her, med mulighet for å lese med 
om rettigheter og krav. Også her kunne lenken vært 
synligere. 

Kunne det vært beskrevet noe bedre hva forskjellene 
her er, eller vist brukeren veien til hvor man finner 
informasjon om dette?



Bli lærebedrift forts. 
Knappen for å søke om godkjenning er godt synlig og 
har en aktiv formulering. Men, den leder ikke brukeren 
direkte til søknadsskjemaet, noe som kan virke 
misvisende (mer om dette på neste side).



Søk om å bli godkjent 
lærebedrift 
Litt overraskende at man etter å trykke på knappen 
«Søk om godkjenning» kommer hit, til enda en side 
med informasjon om å bli godkjent lærebedrift. Det gir 
brukeren et ekstra steg. Kunne informasjon fra denne 
siden vært samlet under forrige side? 

Knappen for å komme til søknadsskjemaet er godt 
synlig og har en aktiv formulering. 

Det kunne vært gjort tydeligere, f.eks. i en 
oppsummerende punktliste, alle vedlegg som skal 
sendes med søknaden. På denne måten kan brukeren 
ha dette klart før hun/han starter utfyllingen. 



Søknadsskjama 
Om man svarer at ja, bedriften skal bli medlem i et 
opplæringskontor, utvides skjemaet med dette feltet 
«Hva heter opplæringskontoret?». Ellers er skjemaet 
likt for de to alternativene. 

Fint at brukeren vises vei til hvor å søke opp 
org.nummer om hun/han ikke kjenner til dette. 

«Skriv inn 9 siffer» kan gjerne stå nevnt over, i stedet 
for i selve utfyllingsfeltet. Da er det synlig for brukeren 
hele tiden, også etter brukeren har begynt å skrive inn 
org.nummeret. For eksempel, se spørsmålet «Når er 
faglig leder født?» to sider frem. 

Det nevnes at feltene kan stå blanke om man ikke har 
informasjon som etterspørres her. Hvis dette ikke er 
nødvendig informasjon kan feltene tas ut av søknaden. 
Kun la brukeren fylle ut helt nødvendig informasjon.



Søknadsskjama forts. 
Skjemaet ser litt forskjellig ut avhengig av om den som 
fyller det ut på spørsmålet «Er du faglig leder i bedriften?» 
svarer ja eller nei. Her vises skjema for når utfyller er faglig 
leder. 

Når utfyller er faglig leder er hens kontaktinformasjon 
ferdig utfylt og innhentet ifm. pålogging. Dette forenkler 
utfyllingen. 
(I skjermbildet til høyre er feltene grå fordi kontaktinfo er anonymisert) 

Det er uklart hvorfor det bes om en annen  
e-postadresse her. Om dette er nødvendig bør grunnen 
være forklart. 

Feltene i skjemaet er ellers like, uavhengig av om det er 
faglig leder eller ikke som er utfyller. Se videre evaluering 
på neste side.



Søknadsskjama forts. 
Skjemaet ser litt forskjellig ut avhengig av om den som 
fyller det ut på spørsmålet «Er du faglig leder i bedriften?» 
svarer ja eller nei. Her vises skjema for når utfyller ikke er 
faglig leder. 

Når utfyller ikke er faglig leder bes hun/han om å fylle ut 
informasjon om faglig leder. 

Det er bra at skjemaet tar høyde for at personen som fyller 
ut skjemaet ikke er faglig leder. Personen trenger derfor 
heller ikke å fylle ut faglig leders personnummer, kun 
fødselsdato. 

Fint at man kan angi hvor dokumentasjon på kompetanse 
finnes. Om kan krysser av for at dette lastes opp dukker et 
felt for opplasting av vedlegg opp. 

Veldig fint at brukeren får beskjed om at utkast er lagret. 
Men, utkastet ligger ikke i «meldingsboksen» på Min side, 
den ligger under «påbegynte søknader». Det bør her 
lenkes til rett sted.



Kontakt fylkeskommunen  
for mer informasjon 
Oslo viser «læreplassjegere» og forteller deg 
med en gang at du kan få svar på spørsmål om 
å være lærebedrift. Dette er godt løftet frem og 
lett å finne, og kontaktinfoen fremgår klart. 
Kontekstuelt åpenbart at de kan kontaktes om 
selv generelle og initielle spørsmål.  

Er begrepet «læreplassjeger» et godt begrep 
for denne rollen? Forstår brukeren hva en 
læreplassjeger kan hjelpe dem med? 



Rogaland



Evalueringen er basert på 
• Siden «Lærebedrift» 

(https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/) 

• Siden «Bli lærebedrift» 
(https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/bli-
larebedrift/) 

• Skjema «Søknad om godkjenning som lærebedrift» 
(https://www.rogfk.no/_f/p1/i8d0f28b6-517d-40bb-872a-a237cc72d832/soknad-om-
godkjenning-som-larebedrift.pdf) 
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Lærebedrift 
Enkel oversiktsside som leder brukeren videre til 
informasjon som er relevant når man ønsker å bli eller 
er lærebedrift.  

Aktiv tekst som viser brukeren veien til hvor å gå for å 
bli lærebedrift.  

Eventuelt kunne man utnyttet denne siden å gi 
brukeren informasjon om hva det vil si å være 
lærebedrift, og hvilke fordeler det kan ha. 

Er begrepet «Vigo Bedrift» kjent for målgruppen, eller 
burde dette menypunktet vært mer beskrivende?



Bli lærebedrift 
Det første brukeren må ta stilling til er om man vil 
være selvstendig lærebedrift eller gjennom et 
opplæringskontor. Beskrivelsen av de to valgene er 
kort, og det står lite om hva de ulike innebærer og 
fordelene og ulempene ved dem. Dette kunne vært 
beskrevet noe bedre. 

Det er godt beskrevet hvordan man går frem for å 
søke om å bli lærebedrift. Hvilke dokumenter som skal 
legges ved er listet opp, det er nyttig for brukeren som 
kan finne frem og ha disse klare når hun/han søker. 

Bør det synliggjøres enda mer at søknaden sendes inn 
via eDialog-løsningen? 

Lenken til søknadsskjemaet står ikke umiddelbart ut, 
og kunne vært gjort mer synlig. De to blå knappene i 
avsnittene over fremstår som «viktigere». Her er det 
lurt å være bevisst på hvor man helst vil at brukeren 
skal gå videre.



Søknadsskjema 
Søknadsskjemaet er et PDF-skjema som kan fylles 
ut direkte. Input-feltene er farget, men det er likevel 
ikke helt intuitivt at man kan skrive rett inn i disse 
feltene, da hele feltet er farget. Se Innlandets 
løsning for bedre og mer intuitivt eksempel. 

Skjemaet er utformet på en måte som gir rom for å 
fylle ut skjemaet feil. Noe av grunnen skylles at 
linjene står tett uten tydelig skille mellom feltene.  

Skjemaet kunne også med fordel vært delt inn i 
seksjoner med relatert informasjon (f.eks. om 
bedriften, om daglig leder, om faglig leder, osv.) 

Fint at det også her står en liste med dokumenter 
som skal legges ved i søknaden, det hjelper 
brukeren å sende inn de riktige dokumentene. 

Det kan gjerne gjentas i skjemaet hvor og hvordan 
det skal sendes inn.



Innsending av søknad 
eDialog 
Lenke til eDialog er plassert under «Slik søker 
du» på tidligere nettside , i footeren på 
fylkeskommunens nettsider, og dukker også opp 
om man søker på «edialog» på 
fylkeskommunens nettsider. 

Søknadsskjema-PDF lastes opp som vedlegg. I 
tillegg skal andre dokumenter, som f.eks. faglig 
leders kvalifikasjoner, også legges ved når man 
søker om å bli lærebedrift.  

Hvilke vedlegg som skal sendes med søknaden 
er oppgitt både på nettsidene om hvordan å bli 
lærebedrift og i selve søknadsskjemaet. Men i 
eDialog-løsningen gis ikke brukeren veiledning 
om dette, noe som kan skape forvirring og gjøre 
at vedleggene likevel glemmes.



Kontakte fylkeskommunen  
for mer informasjon 
Rogaland oppfordrer generelt ikke til kontakt på 
sidene «Lærebedrift» eller «Bli lærebedrift»,  
men henviser til søknadsprosessen. Det er ingen 
kontaktpersoner eller handlingsdrivere som gir 
mulighet for enkel kontakt. 

Først når man er lengre inn i reisen og skal veilede 
en lærling oppfordres det til å ta kontakt. Men selv 
her oppfordres det kun til å ta kontakt uten å gi 
brukeren informasjon om hvordan. 

Det kan være det er åpenbart for fylkeskommunen 
hvordan man kontakter dem, men for de fleste er 
dette noe man ikke gjør så ofte. 



Troms og Finnmark



Evalueringen er basert på 
• Siden «Lærebedrift»  

(https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/) 

• Siden «Søk om å bli lærebedrift» 
(https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/sok-om-a-bli-
larebedrift/) 

• Skjema «Søknad om godkjenning for frittstående lærebedrift» 
(https://www.tffk.no/_f/p1/ia1f85aa2-eb2f-4565-acce-0c73967aba0a/skjema_soknad-om-
godkjenning-som-frittstaende-larebedrift-tffk.pdf)  

Troms og Finnmark
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Lærebedrift 
Enkel oversiktsside med gode veier videre til 
informasjon som er relevant når man ønsker å bli 
lærebedrift. 

Aktiv tekst som viser brukeren veien til hvor å søke 
om å bli lærebedrift.  

Kunne man utnyttet denne siden bedre til å også gi 
noe informasjon om hva det vil si å være lærebedrift, 
og hvilke fordeler det kan ha? 

Er begrepet «Vigo Bedrift» kjent for målgruppen, 
eller burde dette menypunktet vært mer 
beskrivende?



Søk om å bli lærebedrift 
Fint med en oversikt over hva som skal til for å bli 
godkjent lærebedrift. 

Det kan med fordel lenkes til aktuelle ressurser 
knyttet til de ulike punktene, bl.a. hvordan bli 
kvalifisert faglig leder, oversikt over læreplaner, 
hvordan og hvor rapportering skjer, m.m. Dette vil 
gjøre det enklere for brukeren å finne relevant 
informasjon. 

For å gjøre det enda lettere for brukere å finne frem 
kan det i første punkt lenkes videre til Vigo Bedrift, 
og i punkt to lenkes til eDialog som søknaden skal 
sendes inn via. Så slipper brukeren å lete etter dette 
på egenhånd. 

Fint å vise brukeren annet som kan være relevant for 
dem.



Søknadsskjema 
PDF-skjema som kan fylles ut direkte. At input-
feltene er farget er med på å tydeliggjøre dette. 

Fint med en tekst i starten om hvem skjemaet 
er relevant for. 

Det bør komme tydligere frem om det er faglig 
leders personlige adresse eller bedriftens 
adresse som skal oppgis her. 

Trenger man adresse og kontaktinformasjon til 
både faglig leder og bedrift? Dersom dette ofte 
er det samme, burde det vært mulig å huke av 
for, for å slippe dobbeltutfylling. 

Her bør det lenkes direkte til eDialog, eller 
beskrives hva eDialog er og hvor du finner det. 
Hvor søknaden skal sendes inn kan også gjøres 
mer synlig.



Innsending av søknad via 
eDialog 
Lenke til eDialog er plassert i footeren på 
fylkeskommunens nettsider, og dukker også 
opp om man søker på «edialog» på nettsiden. 

Utfylt PDF-søknadsskjema lastes opp som 
vedlegg. I tillegg skal andre dokumenter, som 
f.eks. faglig leders kvalifikasjoner, også legges 
ved når man søker om å bli lærebedrift.  

eDialog-løsningen gir ikke brukeren noe 
veiledning i hvilke dokumenter som skal lastes 
opp, og det er lett for brukeren å glemme å ta 
med alle relevante vedlegg. 



Kontakte fylkeskommunen  
for mer informasjon 
Troms og Finnmark omtaler ikke kontakt, 
oppfordrer ikke til kontakt eller synliggjør noen 
kontaktpunkter på sine sider om lærebedrifter. 



Trøndelag



Evalueringen er basert på 
• Siden «Bedrifter og opplæringskontor» 

(https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Opplaering_i_bedrift/bedrifter-og-
opplaringskontor/) 

• Siden «Slik blir du lærebedrift» 
(https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Opplaering_i_bedrift/bedrifter-og-
opplaringskontor/hvordan-bli-godkjent-larebedrift/) 

• Søknadssiden 
(https://edialog.trondelagfylke.no/tjenester/soknad-om-godkjenning-som-larebedrift-eller-
soknad-om-ny-faglig-leder/) 

Trøndelag
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Bedrifter og opplæringskontor 
Tittelen på siden kan virke fremmed for brukeren 
som sannsynligvis leter etter ordet «lærebedrift».  

Bildet gir lite verdi, da det både er i et «vanskelig» 
format med tanke på å vise motiv, samt at motivet 
ikke fremstår direkte relevant. 

Den innledende beskrivelsen er veldig informativ, og 
fremstår mest som en faktaboks. Den kan med 
fordel inneholde tekst som appellerer mer til 
brukeren, f.eks. fordeler ved å bli lærebedrift. 

Fin oversikt over ulike temaer og informasjon 
relevant for lærebedrifter, og gode veiledende 
tekster. 

Positivt med et aktivt språk og oppfordring til å bli 
lærebedrift.



Slik blir du lærebedrift 
Gode bilder i topp som setter stemning for tema. 

Det kommer ikke godt nok frem hva man registrerer 
seg for ved å klikke her. Brukeren kan forveksle dette 
med å registrere søknad for å bli lærebedrift. 

Fint med en oversikt over ulik informasjon knyttet  
til å være lærebedrift.  

Her kommer brukeren til søknadsskjemaet. Det er 
ikke umiddelbart synlig at brukeren skal gå hit for å 
søke. Ta kontakt med oss-knappen virker høyere 
prioritert, og som den ønskede veien videre. 

Det er ikke tydelig at «Fagopplæring» er en klikkbar 
lenke eller hvor denne fører. Denne tar deg samme 
sted om knappen «Ta kontakt med oss!» over. 

Fint med bruk av korte videoer, men kunne de vært 
plassert annerledes? Kjemper om oppmerksomheten 
og trekker fokus der de står nå.



Slik blir du lærebedrift forts. 
Dropdown-meny inni dropdown kan være svært 
forvirrende, spesielt når de ser helt like ut. Disse 
radene må man forstå at man skal scrolle forbi, 
dersom man leter etter innhold man husket å ha sett 
lengre ned i oversikten. 

Høyre-menyen:  
Det er ikke tydelig hvorfor første linje er grå. Klikk 
viser at den lenker tilbake til siden man er på, og da 
kan man skjønne at den var grå for å vise «active 
state», hvor man er.  

Det fremstår ulogisk at menypunktene har piler til 
høyre, når det de gjør er å endre innholdet til venstre 
på siden.



Søknadsskjema 
- Informasjon om utfylling 
Elektronisk søknadsskjema åpnes ved å klikke på 
lenken under «Søknad om godkjenning som 
lærebedrift, eller søknad om ny faglig leder», se 
forrige side. 

Her er det fryktelig trangt! Tittelen burde hatt  
større linjehøyde. 

Fint med en oversikt over hvor i utfyllingen man er. 

Den første siden man kommer til inneholder 
informasjon om hvem skjemaet er ment for. Denne 
informasjonen kunne gjerne vært mer utfyllende. 
Hvorfor skal man bruke skjemaet hvis man allerede 
er lærebedrift? 



Søknadsskjema 
- Søknaden gjelder 
Krysser man av for at søker er ansatt ved 
opplæringskontor får søknadsskjemaet opp et nytt 
steg i skjemaet, «Opplysninger om 
opplæringskontoret». Denne siden er ikke evaluert, 
da den viste en feilmelding når evalueringen ble 
gjennomført. 

Bra med veiledning ved behov underveis i skjemaet. 
Dette vises i boksen for veiledning ved å trykke på 
spørsmålstegnet. 



Søknadsskjema 
- Opplysninger om lærebedriften 
Det kommer tydelig frem, både i skjemaet (grå felter 
og hjelpetekst) og i veiledningen, at ved å legge inn 
org.nummer kommer bedriftens navn, adresse m.m. 
opp automatisk. Dette kunne andre fylkers skjemaer 
lært av! 

Fint med bokser for «veiledning» og «les mer» for å 
hjelpe brukeren. 



Søknadsskjema 
- Opplysninger om 
   kontaktpersoner 
Gode hjelpetekster under hver deltittel hjelper 
brukeren å fylle inn rett informasjon. 

Her kunne nok deler av hjelpeteksten vært i 
veiledningsboksen. Hvilken del av informasjon må 
du ha for å fylle ut riktig, og hvilken del er utfyllende? 



Søknadsskjema 
- Opplysninger om administrator 
   for Vigobedrift 
Her burde også deler av hjelpeteksten vært i 
veiledningsboksen. For eksempel første del. De 
brukerne som allerede vet hva Vigobedrift er, trenger 
bare andre avsnitt. 



Søknadsskjema 
- Opplysninger om faglig leder 
Denne teksten kunne vært flyttet til Veiledning. 

Det kommer ikke tydelig frem hva slags 
dokumentasjon som skal vedlegges for faglig leder, 
dette burde vært beskrevet. 

Ved bruk av hjelpetekst kunne det vært tydeligere 
hva feltet om kompetanse skal inneholde og 
hvordan det skal fylles ut. Hvor langt ønsker man  
f.eks. at søkeren skal skrive, og skal det skrives i 
stikkordsform eller som et avsnitt? 



Søknadsskjema 
- Vedlegg 
Brukeren får ingen veiledning i hvilke filer som skal 
lastes opp her, det hadde vært en fordel å opplyse 
brukeren om dette. Se eksempel fra Nordland 
fylkeskommune sin løsning. 

Det bør også gis informasjon om hva slags type filer 
som kan lastes opp. 



Søknadsskjema 
- Erklæring 
Litt ulogisk oppsett av checkboks. Her kunne man 
for eksempel hatt en checkboks pr. kulepunkt, eller 
hatt hele erklæringen som tekst først, så checkboks 
for at «Vi har lest og forstått erklæringen over, og 
bekrefter at det stemmer». 



Kontakte fylkeskommunen  
for mer informasjon 
Trøndelag er helt klart innstilt på å gi deg 
informasjon alle steg i prosessen, men det kan 
være vanskelig å vite nøyaktig hva man skal foreta 
seg. Det er enkelt å finne informasjonen om 
hvordan man tar kontakt, men så eksploderer det i 
muligheter. Ingen av alternativene som gis er 
vektet høyere enn andre, og gjør det vanskelig for 
brukeren å vite hvor hun/han bør gå. 

To av inngangene fører til samme sted, så en 
inngang kunne vært nok. 



Kontakte fylkeskommunen  
for mer informasjon forts. 
Ved å trykke på knappen «Registrer deg her og bli 
kontaktet av fagopplæring» (forrige side), kommer 
brukeren hit. 

Det kan være lurt å nøyere vektlegge det som står 
i skjemaet, nemlig hvilket fag eller yrke det 
vurderes å bli lærebedrift for. 



Kontakte fylkeskommunen  
for mer informasjon forts. 
Både ved å trykke på knappen «Ta kontakt med 
oss» eller «Fagopplæring» (se tidligere side), 
kommer brukeren hit. 

Alt av kontaktmuligheter er likt vektet. Det står lite 
om hva brukeren kan forvente å få hjelp med hvor, 
og gis dermed lite veiledning i hvilket alternativ 
brukeren bør velge. 



Vestfold og Telemark



Evalueringen er basert på 
• Siden «Ønsker du å bli lærebedrift?» 

(https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/opplaring-i-bedrift/trenger-du-larling/) 

• Siden «Slik blir du lærebedrift» 
(https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/opplaring-i-bedrift/trenger-du-larling/bli-larebedrift/) 

• Siden «Søknadsskjema - ny lærebedrift» 
(https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/opplaring-i-bedrift/trenger-du-larling/hva-er-et-
opplaringskontor/) 

• Skjema «Søknad om godkjenning av lærebedrift» 
(https://www.vtfk.no/globalassets/vfk/dokumenter/opplaring/soknad-om-godkjenning-som-frittstaende-larebedrift-
i-vestfold-og-telemark.docx) 

• Skjema «Søknad om godkjenning av medlemsbedrift i opplæringskontor…» 
(https://www.vtfk.no/globalassets/vfk/dokumenter/opplaring/soknad-om-godkjenning-som-medlemsbedrift-i-
opplaringskontor--i-vestfold-og-telemark.docx)

Vestfold og Telemark
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Ønsker du å bli lærebedrift? 
Siden gir en oversikt over ulike temaer og 
informasjon relevant om man ønsker å bli 
lærebedrift.  
 
Enkelte av temaene virker til å overlappe, f.eks. 
«Veiledningskurs for faglige ledere og instruktører» 
og «Nettkurs for faglige ledere» som begge handler 
om kurs. «Søknadsskjema ny lærebedrift» og «Våre 
skjemaer» handler begge om skjemaer. For å gjøre 
det enklere for brukeren å finne frem kan det være 
fordelaktig å se på om noe av denne informasjonen 
kan slås sammen. 

Under «Søknadsskjema - ny lærebedrift» ligger det 
mye informasjon som med fordel kunne ligget 
under «Slik blir du lærebedrift». Det kan gjøre det 
enklere for brukeren å finne frem til rett 
informasjon.



Ønsker du å bli lærebedrift?  
forts. 
Denne teksten forteller at fylket trenger flere 
lærebedrifter. Den har en passiv begynnelse, og 
bruker lang tid på å komme til poenget.  

I stedet for å bare fokusere på hva bedriften bidrar 
med kunne man her lagt mer vekt på hvilke fordeler 
bedriften får ved å være lærebedrift.  

Teksten fremstår litt malplassert og kan lett 
overses. Kunne man lagt til en mellomtittel for å 
trekke oppmerksomhet? Plasseringen styres 
antageligvis av nettsidens malverk, men på akkurat 
denne siden ville det vært mer logisk med midtstilt 
plassering, da resten av siden er sentrert.



Slik blir du lærebedrift 
Også i denne teksten kan det være fordelaktig å i 
større grad fokusere på fordeler bedriften får ved å 
være lærebedrift. 

Er det egentlig fylkeskommunens godkjennings-
rutiner man ønsker å formidle til brukerne her? Kan 
man heller endre overskrift og vinkle innhold til å 
handle mer om hva som skal til for å kunne bli 
godkjent lærebedrift? 

Er det nødvendig å lenke til fylkeskommunens 
prosedyrer for godkjenning – er dette noe brukeren 
er interessert i å finne ut av? 

Det er ikke umiddelbart forståelig at lenke til 
søknadsskjema gjemmer seg bak nedtrekksmenyen 
om godkjenningsrutiner. Istedenfor en lenke til 
«Våre søknadsskjemaer», kunne man med fordel 
lenket direkte til relevant søknadsskjema.



Slik blir du lærebedrift,  
forts. 
Oppsummert fra kommentarene på forrige side, så 
inneholder denne delen litt av hvert, fra 
godkjenningsrutiner, til søknadsskjema, til krav som 
stilles lærebedrifter. Det kan være en idé å dele opp 
og rendyrke seksjonene i større grad, slik at 
brukeren enkelt skjønner hva man finner under hver 
tittel. 

Det er veldig fint at det vises til hvilke dokumenter 
som skal sendes inn med søknaden. 

Også denne delen inneholder litt av hvert, og annet 
enn hva tittelen tilsier. Her dukker også informasjon 
om tilskuddsordninger og veiledningskurs opp. Igjen 
kan det være en idé å dele opp og rendyrke 
seksjonene. 

Dette punktet er ikke nedtrekkbart.



Å finne rett søknadsskjema 
- Våre skjemaer 
Istedenfor å lenkes direkte til relevant skjema, lenkes 
man til denne siden med flere søknadsskjema. Det er 
ikke umiddelbart synlig for brukeren hvilket skjema man 
skal bruke.  

Skjemaene er delt inn etter om det er et digitalt skjema 
eller PDF. Brukeren vet ikke nødvendigvis om skjemaet 
hun/han leter etter er det ene eller det andre, de burde 
heller vært sortert etter hva man skal søke om. 

Skjemaer relatert til å bli lærebedrift finnes nederst på 
siden. Det er 3 ulike skjemaer, avhengig av om 
bedriften søker som frittstående lærebedrift, medlem 
av opplæringskontor eller som eget opplæringskontor. 
På veien til søknadsskjemaet har ikke informasjon om 
forskjellen mellom disse tre vært synliggjort. 

Man kunne med fordel lagt hele beskrivelsen av 
skjemaet direkte inn i filnavnet.



Å finne rett søknadsskjema 
- Søknadsskjema ny lærebedrift 
Går man tilbake til siden «Ønsker du å bli 
lærebedrift?» og videre inn på «Søknadsskjema - ny 
lærebedrift», kommer man til denne siden som virker 
mer relevant enn den forrige for å finne rett 
informasjon og rett søknadsskjema. 

Det kan her være nyttig for brukeren å få en noe 
grundigere beskrivelse av hva det vil si å søke som 
selvstendig lærebedrift, som medlem av 
opplæringskontor og som eget opplæringskontor. Det 
vil gjøre det enklere for brukeren å velge rett 
søknadsskjema. 

Fint at det lenkes direkte til relevante maler og 
ressurser som er nyttige på veien mot å bli godkjent 
lærebedrift. 

Tydelig hvor søknadsskjema med vedlegg skal sendes.



Søknadsskjema 
- Som selvstendig lærebedrift 
Søknadsskjemaet er et Word-dokument. Skjermbildet 
viser skjemaets side 1.  

Er dette pålagt å informere om? Informasjonen gir lite 
verdi for brukeren. 

Bra at det opplyses tydelig om hvor skjemaet og 
vedlegg skal sendes til. At skjema med vedlegg må 
printes ut og sendes per post fremstår likevel 
unødvendig tungvint i 2020. 

Noe blanding av store og små bokstaver i skjemaet, 
uten at det ser ut til å ha noen funksjon. Eksempelvis 
her, men også andre steder. 

Fint at det lenkes til læreplan. Det kunne også vært 
lenket til mal for intern opplæringsplan.



Søknadsskjema 
- Som selvstendig lærebedrift 
Søknadsskjemaet er et Word-dokument. Skjermbildet 
viser skjemaets side 2. 

Fint at det listes opp hvilke vedlegg som skal sendes 
med søknaden. Her virke det som om vedleggene kan 
sendes inn enten på papir sammen med søknaden, 
eller elektronisk. Det er imidlertid ingen veiledning til 
hvordan å sende inn vedleggene elektronisk. 

Her kunne det med fordel vært en eller flere  
check-bokser slik at man aktivt må krysse av for å ha 
lest og forstått kravene som stilles for å bli lærebedrift.



Søknadsskjema 
- Som medlem i opplæringskontor 
Søknadsskjemaet er et Word-dokument. Skjermbildet 
viser skjemaets side 1. 

Er dette pålagt å informere om? Informasjonen gir lite 
verdi for brukeren. 

Fint at det opplyses om hvor skjemaet og vedlegg skal 
sendes til. At skjema med vedlegg må printes ut og 
sendes per post fremstår likevel unødvendig tungvint. 

Her kunne det vært skilt mellom opplysninger om 
opplæringskontor og bedriftsopplysninger. 

Fint at det lenkes til læreplan. Det kunne også vært 
lenket til mal for intern opplæringsplan. 



Søknadsskjema 
- Som medlem i opplæringskontor 
Søknadsskjemaet er et Word-dokument. Skjermbildet 
viser skjemaets side 2. 

Feltene burde være nummerert 5, 6 og 7 for å 
tydeliggjøre at dette er en fortsettelse av skjemaet. 

Blanding av ord skrevet med store og små bokstaver i 
skjemaet, uten at det her noen klar funksjon, kan forvirre 
brukeren. 

Fint at det listes opp hvilke vedlegg som skal sendes 
med søknaden.  

Her kunne det med fordel vært en eller flere check-
bokser slik at man aktivt må krysse av for å ha lest og 
forstått kravene som stilles for å bli lærebedrift.



Søknadsskjema 
- Som medlem i opplæringskontor 
Søknadsskjemaet er et Word-dokument. Skjermbildet 
viser skjemaets side 3. 

Det hadde vært ryddigere om skjemaet kunne 
formateres slik at den ene linjen kom sammen med de 
andre på forrige side. 

Feltene burde være nummerert 8 for å tydeliggjøre at 
dette er en fortsettelse av skjemaet. 



Kontakte fylkeskommunen  
for mer informasjon 
Det er vanskelig å vite hvilken boks man skal velge 
for å finne noen å kontakte. Kontaktord er ganske 
fraværende fra denne siden.  

Det er søknadsskjema og kurs som fremheves 
sterkest, men om man velger «Slik blir du 
lærebedrift» kan man finne noe (se neste side). 



Kontakte fylkeskommunen  
for mer informasjon forts. 
Det er fint at man blir kontaktet, men det er lite 
informasjon om hvem som tar kontakt.  

Noe forventingsstyring på når/hvordan og hvem 
kan senke terskelen for å sende en forespørsel.  

Fint at epostadressen er synlig! 



Vestland



Evalueringen er basert på 
• Siden «Lærebedrift» 

(https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/laerling/larebedrift/) 

• Siden «Slik blir du godkjend lærebedrift» 
(https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/laerling/slik-blir-du-godkjent-larebedrift/) 

• Skjema «Søknad om godkjenning som lærebedrift» 
(https://www.vestlandfylke.no/globalassets/utdanning-og-karriere/larling/soknad-om-
godkjenning_07.02.2020.pdf) 

Vestland
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Lærebedrift 
Nettsiden gir brukeren innganger videre basert på 
om bedriften allerede er lærebedrift eller vil bli 
lærebedrift, samt en inngang til hvordan å 
gjennomføre opplæring. Dette hjelper brukeren å 
finne frem til rett informasjon. 

Siden fremstår likevel svært minimalistisk, selv om 
den fungerer som en ren transportside. Kunne man 
spandert en kort introduksjon til hva en lærebedrift 
er for noe, for å forsikre folk om at de har kommet 
riktig sted?



Slik blir du godkjend 
lærebedrift 
Den innledende teksten forteller at lærebedrifter tar 
et samfunnsansvar, og hva en lærebedrift er. For å 
øke motivasjonen hos bedriftene kan man gjerne 
også fremheve hvilke fordeler det har for dem selv å 
bli lærebedrift. Se for eksempel Møre og Romsdal. 

God beskrivelse av hva som skal til for å bli godkjent 
lærebedrift. 

Liste med annen relevant informasjon. Innholdet her 
fremstår også godt. Tekstene er korte og konsise og 
godt formatert med mellomtitler, punktlister og 
relevante linker. 

Tydelig vei til søknadsskjema, og informasjon om 
postadressen søknaden skal sendes til. Kunne man 
vurdert en digital løsning for innsendelsen?



Søknadsskjema 
Søknadsskjemaet er et PDF-skjema 
som kan fylles ut direkte. Input-feltene 
er farget, men det er likevel ikke helt 
intuitivt at man kan skrive rett inn i 
disse feltene, da hele feltet er farget. 
Se Innlandets eller Troms og Finnmark 
for bedre og mer intuitivt eksempel. 

På nettsiden, når brukeren trykker seg 
inn til skjemaet, står det at søknaden 
skal sendes til fylkeskommunen sin 
postadresse. Her ser det imidlertid ut 
som om søknaden både kan sendes 
inn via post eller digitalt (eDialog). 
Dette kan forvirre brukeren. Her kan 
man med fordel være enda tydeligere: 
«Send søknaden til: [postadresse]» og 
eventuelt: «eller via eDialog [url]»



Innsending av søknad via 
eDialog 
Lenke til eDialog er plassert nederst i 
søknadsskjemaet, og dukker også opp om 
man søker på «edialog» på fylkeskommunens 
nettsider. 

PDF av øknadsskjema lastes opp som vedlegg. 
I tillegg skal andre dokumenter, som f.eks. 
faglig leders kvalifikasjoner, også legges ved 
når man søker om å bli lærebedrift.  

eDialog-løsningen gir ikke brukeren noe 
veiledning i hvilke dokumenter som skal lastes 
opp, og det er lett for brukeren å glemme å ta 
med alle relevante vedlegg. Det kunne gjerne 
vært en liste med relevante vedlegg i 
søknadsskjemaet.



Kontakte fylkeskommunen  
for mer informasjon 
Vestland har en chatbot som er delvis hjelpsom, 
og som gir kontaktinformasjon på forespørsel. 

Det er også kontaktpunkter på alle Vestlands 
undersider. 

Om boksen med kontaktinformasjon er tilpasset 
siden er mer usikkert, men det åpnes for kontakt. 
Det hadde vært fint å se noe informasjon om hvem 
man skal kontakte om hva og hvem man når. 



Viken



Evalueringen er basert på 
• Siden «Lærebedrift» 

(https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/) 

• Siden «Søk om å bli lærebedrift» 
(https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/sok-om-a-bli-
larebedrift/) 

• Søknadssiden 
(https://viken.no/Selvbetjening/Handlers/Skjema.ashx?skjemaid=36&MId1=101) 

Viken
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Lærebedrift 
Enkel oversiktlig side som på en fin måte viser veier 
videre til informasjon knyttet til å være lærebedrift. 

Aktiv tekst som viser brukeren veien til hvor å søke 
om å bli lærebedrift. Inngangen kunne kanskje vært 
plassert tidligere i menyenstrukturen. 

Flere av veiene videre handler om tilskudd. Det kan 
være mer oversiktlig for brukeren om disse 
menypunktene samles under hverandre. 

Kunne man utnyttet denne siden bedre til å også gi 
noe informasjon om hva det vil si å være 
lærebedrift, og hvilke fordeler det kan ha?



Søk om å bli lærebedrift 
Informasjonen på denne siden er både god og 
relevant for bedrifter som vil søke om å bli 
lærebedrift. Generelt gir siden er godt inntrykk. 

Informasjonen er lagt frem på en ryddig måte med 
tydelige overskrifter, punktlister, og lenker til 
relevante maler og ressurser.  

Knappen inn til søknadsskjema er godt synlig og det 
er enkelt for brukeren å se hvor man skal trykke for 
å søke om å bli godkjent lærebedrift. Teksten i 
knappen er likevel unødvendig lang, og kunne med 
fordel vært kortet ned til for eksempel «Søk om å bli 
godkjent lærebedrift».  

Bra at det også løftes frem hvilke fordeler det gir 
bedriften under «Hvorfor bli lærebedrift?». 

For å løfte inntrykket av siden ytterligere kunne 
man vurdert et relevant stemningsbilde.



Søknadsskjema 
- Om bedriften 
Fint med en oversikt over hvor i utfyllingen man er. 

Svaralternativene kunne gjerne vært plassert under 
spørsmålet, for å slippe at de brytes over flere linjer. 
Det samme gjelder nedtrekksmenyen til spørsmålet 
under. 

Feltet «Organisasjonsnavn» er ikke påkrevd å fylle 
ut. Om denne informasjonen ikke er nødvendig å 
vite kan feltet med fordel fjernes. Hvis feltet er 
påkrevd eller fylles ut automatisk må dette 
synliggjøres. 

Generelt kunne hjelpetekstene med fordel vært 
plassert mer direkte tilknyttet input-feltene. 



Søknadsskjema 
- Om faglig leder 
Det kunne kommet tydeligere frem om det er 
påkrevd med all denne kompetansen, eller kun 
en eller noen av dem. 

Kunne det her vært et felt man krysset av for  
om man har eller ikke har vært oppe til fag-/
svenneprøve i Viken etter 1998? Man kunne 
gjerne spesifisert hvilke gamle fylker som  
inngår i Viken-fylkene. 



Søknadsskjema 
- Intern plan 
Denne siden av søknaden inneholder ingen punkter 
brukeren må fylle inn eller aktivt må ta stilling til, og 
siden kan derfor tas bort.  

Informasjon fra siden som eventuelt ikke allerede 
står på fylkeskommunens nettsider kan flyttes dit. 

At intern plan skal lastes opp som vedlegg til 
søknaden kan med fordel opplyse om før brukeren 
begynner å fylle ut skjemaet, slik at brukeren kan ha 
nødvendige vedlegg klare. 



Søknadsskjema 
- Bedriften sin egenerklæring 
Litt rar formatering av denne delen. Spørsmålet er 
obligatorisk å svare på, men det er ikke klart om 
brukeren må eller ikke må krysse av for alle 
punktene. Her kunne man isteden hatt Ja/Nei 
svaralternativer bak hvert punkt, eller samlet for 
hele egenerklæringen. Dette for å tydeliggjøre 
hvordan det er ment at brukeren skal fylle ut denne 
delen. 

Linje to i punktet bør ha samme innrykk som linjen 
over (kan være en bug i koden). 

Fint at det opplyses om hva Vigo Bedrift er for noe. 



Søknadsskjema 
- Vedlegg 
Her kunne det igjen vært informert om at faglige 
ledere med fag-/svennebrev fra Viken-fylkene etter 
1998 ikke trenger å laste opp dokumentasjon på 
kompetanse. 

Fint med ulike seksjoner for vedleggene som skal 
lastes opp, «dokumentasjon på kompetanse i 
lærefaget» og «intern plan». 



Søknadsskjema 
- Kontroller skjema 
Skjemaet avsluttes med en kontrollside. 
Her kan brukeren kontrollere om skjemaet  
er korrekt utfylt, det er fint at det vises  
hvilke punkter som ikke er utfylt riktig. 

Brukeren får også se over informasjonen  
hen har gitt, før lagring og innsending, 
som er bra.



Kontakte fylkeskommunen  
for mer informasjon 
Vikens sider legger informasjonen om 
kontaktpunkter på siden «Hva er en lærebedrift». 

Informasjonen er plassert langt ned i strukturen 
og bak uttrykket «læreplassjegerne» som 
brukeren neppe kjenner til. Det er lite som styrer 
brukerens forventninger eller svarer ut et 
spørsmål. For mer informasjon kan man trykke her. 
Dette kunne vært tydeligere. 



Kontakte fylkeskommunen  
for mer informasjon forts. 
Trykker man på lenken «Læreplassjegerne» på 
forrige side kommer man hit. 

«Ring oss for en uformell prat» er en fin inngang! 

På siden forklares ikke konseptet eller begrepet 
«læreplassjeger» i særlig grad før nederst på 
siden. Det er ofte en dårlig idé å gjemme viktig 
informasjon bak interne begreper eller begreper 
som er ukjente for brukerne. 

Hvem personene som skal kontaktes er, er uklart.  

Hele innholdet på siden bør løftes et nivå opp og 
den enkeltes rolle og kompetansefelt bør 
klargjøres. 



Anbefaling



Funn og forbedrings-
potensiale 

Ekspertevalueringen er basert på en grundig gjennomgang av de ulike 
fylkeskommunenes løsninger. Som beskrevet i oppsummeringen har 
løsningene i all hovedsak tilstrekkelig brukervennlighet, men det er en 
del å gå på når det gjelder innhold, utforming av skjemaer og å 
tilrettelegge for brukere som er på ulike steder i brukerreisen.  

Oppsummert vil vi anbefale at veien videre består av: 
• Retningslinjer for innhold og beste praksis 
• Standardisering og forenkling av skjemaer og søknadsflyt 
• Gi mulighet for å ta kontakt med fylkeskommunen 
• Tenke brukerreise 
• Brukerinnsikt (bedrifter og fylkeskommunene)



Retningslinjer for innhold  
og beste praksis 

Flere av nettsidene har godt skrevet innhold. Samtidig er det en 
del å hente med tanke på å standardisere innholdet. Det bør lages 
retningslinjer for hva sidene skal inneholde, og hvordan innholdet 
bør skrives og presenteres. 

Å lage en beste praksis for hva nettsidene og søknadsskjema bør 
inneholde kan være en god hjelp for fylkeskommunene. En beste 
praksis lages ofte ved hjelp av innsikt innhentet via flere metoder 
og fra flere aktørers perspektiver.



Standardisering av skjemaer 

Det er i søknadsskjemaene det er størst ulikheter på tvers av 
fylkene. Man bør vurdere å standardisere skjemaene og ha ett 
skjema som alle fylkene bruker, da det antagelig er den samme 
informasjonen som trengs å innhentes om en lærebedrift i de 
ulike fylkeskommunene. 

Flere fylker har ikke elektronisk søknadsskjema og/eller 
innsending. Elektronisk søknadsskjema bør etterstrebes da det 
mest sannsynlig vil gjøre søknadsprosessen enklere, både for 
bedriften som utfyller og for saksbehandler i fylkeskommunen. 



Standardisering av skjemaer 

Søknadsskjemaene bør være så korte som mulige. Fylkene bør 
kun innhente nødvendig informasjon og felter som ikke er 
nødvendige eller som spør om informasjon som kan innhentes 
ved en senere anledning.  

En grundig sammenligning av fylkeskommunenes skjema og 
løsninger kan gi en god pekepinn på hva som fungerer godt og 
ikke, hvilken informasjon som faktisk trengs og ikke, og hva som 
vil være ideelt utforming. Innsikt til en slik sammenligning 
innhentes gjerne via flere metoder og fra ulike aktører.



Gi mulighet for å ta kontakt  
med fylkeskommunen 

Ikke alle kommer til nettsidene for å søke om å bli lærebedrift. 
Mange brukere kommer i første omgang for å finne finne ut mer 
rundt det å bli lærebedrift. Det vil være lurt å gi disse brukere en 
vei videre til hvem de kan henvende seg til for mer informasjon.  

Uformell informasjon over e-post eller telefon med en person fra 
fylkeskommunen vil ofte trygge potensielle lærebedrifter på at 
ordningen egner seg for dem. Å gjøre det enkelt å ta kontakt er 
noe fylkeskommunene bør strebe etter å tilrettelegge for. De 
fleste forsøker allerede, men kan gjøre det mye bedre med svært 
enkle grep (se neste side).



Gi mulighet for å ta kontakt 
- noen enkle grep 

• Bruk kontaktord som f.eks. «ta kontakt», «ring oss», «spør oss om», og trekk 
gjerne blikket til kontaktmoduler ved å bruke knapper og andre farger. 

• Vær konkret: Gi kontaktinformasjon, fagområde og navn. 

• Bruk gjerne skjemaer, men fortell hvor skjemaet havner og når man kan forvente å 
bli kontaktet.   

• Vektlegg den kontaktmetoden som er mest effektiv for brukeren og 
fylkeskommunen. Det er fint å gi alternativer, men noe er foretrukket.  

• Opplys om kontortid. 

• Bruk språk som gir brukeren «lov» til å stille spørsmål, som «har du fremdeles 
spørsmål», «spør fagpersonen for området dere vurderer å bli lærebedrift i», o.l. 



Gi mulighet for å ta kontakt 
- noen enkle grep forts. 

• Ikke bruk begreper brukeren kanskje ikke forstår, som f.eks. «læreplassjeger», 
som inngang til kontaktpunktene. 

• Løft kontaktinformasjon høyt nok opp til at brukeren faktisk finner det. 
Kontekstuelt hører det til under «Bli lærebedrift». 



Tenke brukerreiser 

En brukerreise er en prosess som viser stegene en bruker går 
gjennom for å nå et mål, f.eks. å bli lærebedrift. Brukere kan ha 
ulike behov og brukeroppgaver de ønsker å få løst. 

Selv om målgruppen for lærebedrift-nettsidene er ganske klar, kan 
brukeroppgavene folk kommer til nettsiden for å løse være ulike 
avhengig av hvor i brukerreisen de er. For eksempel har man 
brukeren som kommer til nettsiden for å finne finne ut mer om det 
å bli lærebedrift,  og brukeren som kommer til nettsiden for å søke 
om å bli lærebedrift. Begge er i målgruppen,  men har ulike formål 
med å besøke nettsiden.



Tenke brukerreiser forts. 

Å tenke brukerreise er nyttig for å se helheten og for å forstå hva 
brukere gjennomgår, avdekke problemer og smertepunkter, og 
identifisere brukerbehov og hva brukeren trenger i de ulike 
stegene av brukerreisen. 

Fylkenes nettsider bør i større grad legge opp til å støtte 
behovene til brukere på ulike stadier i brukerreisen.



Noen begrensninger ved 
ekspertevalueringen  
- behov for brukerinnsikt 

Det er enkelte områder som denne evalueringen ikke har kunnet gi fullstendige 
svar på. Dette gjelder bl.a. spørsmål som faktiske brukere av tjenesten har 
bedre forutsetninger for å gi svar på. I tillegg er det ting som har ligget utenfor 
scope for denne evalueringen, men som hadde vært interessant å undersøke 
nærmer.  

For å kunne forbedre innholdet på sidene og skjemaene, bør man også snakke 
med folk i målgruppen for løsningene. De neste sidene viser til relevante 
testmetoder og hva de kan være til hjelp med å avdekke.



Brukerinnsikt bedrifter 

Brukertest 
Man bør alltid teste nettsider og løsninger med ekte brukere. 
Gjennom en brukertest kan man bl.a. finne ut av finnbarhet, hva folk 
leter etter, hvilke søkeord de bruker, hvordan de navigerer, om 
informasjonen er relevant og forståelig, avdekke mangler og ting 
brukeren ikke forstår, m.m. 

Intervjuer med brukere 
Intervjuer med ekte brukere kan gi god innsikt i hva brukerne trenger 
i en nettside eller løsning. Gjennom intervjuet man man avdekke 
hvilken informasjon brukeren er på jakt etter når bedriften tenker på 
å bli lærebedrift, om fordeler og ulike måter å bli lærebedrift på er 
kjent eller ukjent, bli kjent med grunner for eventuell tilbakeholdenhet 
noen har for å bli lærebedrift, m.m.



Brukerinnsikt 
fylkeskommunene 

Intervjuer med fylkeskommunens servicesenter, opplæringskontor,  
læreplassjegere eller andre relevante aktører  
Servicesentre eller andre aktører som mottar henvendelser rundt det å bli lære-
bedrift er viktige kilder til informasjon om hva brukerne opplever. Her kan man bl.a. 
få innsikt i hva brukerne lurer på, hvilke spørsmål som går igjen, om det er noe de 
synes er vanskelig, m.m. Andre metoder er spørreundersøkelse eller medlytt. 

Intervjuer med saksbehandlere 
Det kan være en god idé å snakke med personer i fylkeskommunen som håndterer 
innkomne søknader om å bli lærebedrift. Ved å snakke med dem kan man avdekke 
hvilke problemer de ser ved løsningen, samt hvilke feil de ser at brukerne gjør ved 
innsendingen. Hvordan er arbeidsflyten deres og hvordan fungerer skjemaene i 
praksis? Andre metoder er spørreundersøkelse eller observasjon.
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