
Vi rekrutterer ikke lenger medarbeidere, vi selger jobber!

Experience management



Kampen for talent har blitt tilspisset: Hva vil du bli når du blir stor?

Budbringer

Politispaner

Renholdsassistent



Vi konkurrer om talent på samme måte
som vi konkurrer om kunder!

Differensiering!



49% 48%

3%

Innholdsanalyse av stillingsannonser på min LinkedIn. HR, IT og 
forretningsutviklingsjobber i Stavanger regionen. Resultat:

Arbeidsoppgaver (Hva vi trenger)

Eksempel
• Ansvar for analyse funksjonen
• Månedlig rapportering til lederteam
• Støtte ledere

Kompetanse, Erfaring og Egenskaper (Hva vi trenger)

Eksempel
• Bakgrunnen innen HR eller annen relevant utdanning
• Erfaring innen fiskeri og oppdrettsnæringen
• Ydmyk

Hva du får igjen!

Eksempel:
• Konkurransedyktig lønn

• Spennende kultur
• 10% rabatt på våre produkter



«Organisasjoner er i stor grad designet for å 
undertrykke engasjement og nysgjerrighet. Siden 
den industrielle revolusjonen har det vært en fordel 
å ha ansatte som gjør det de blir fortalt. Drømmen 
den gangen var at de ansattes særegenheter og 
personlighet ikke skulle stå i veien for 
standardiserte prosesser.»

Dan Cable, Professor of Organisational Behaviour at London Business School
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Arbeidsopplevelse
(Employee og Human Experience)

Mangfold og
individualitet



39%

53%

72%

2018 2020 2022

EXperience har gått fra et tema til det viktigste i strategi 

Graden av viktighet HR ledere gir arbeidsopplevelse i HR strategi 

KILDE: Forrester Consulting, “Improve Employee Experience To Drive Business Outcomes”



KILDE: HR Norge og EY.

Pandemien har akselerert fokuset på 
arbeidsopplevelse

9 av 10

Krever en mer fleksible 

arbeidsopplevelse etter 
pandemien

6 av 10 vil faktisk

skifte jobb dersom

de ikke får det

«The Great Resignation»



Det blir mer balanse mellom organisasjonens og ansattes behov. Vi 
trenger ikke nye studier for å bevise hvorfor dette er viktig. 

1. Lære egne begrensninger
2. Bygge selvtillit
3. Trygghet til å ta risikoer

Navn: Casper

Alder: 3.5 år
Yrke: Selvstendig næringsdrivende



Hva dekker ansattes behov for meningsfylt arbeid?
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Arbeidet i seg
selv

Muligheter for
vekst og
utvikling

Kollegaer Kultur Oppnå
arbeidsmål

Annet Lønnsøkning Forfremmelse Sjefen Reise og
mobilitet

KILDE: LinkedIn

Hva er % andelen av tiden
vi bruker som går med på

dette?



Hva gjør Experience Enterprises?

EX Peopleship
- Digitalisering
- Prosessforbedring

4 Forenkler
- Aksepterer individualitet og skap rom for selv-

bestemmelse

Integrasjon
- HRs egen verdikjede
- Samarbeid mellom 

funksjoner (IT, Finans, etc)

2 Samspill
- Driver mot felles forståelse og mål i «samme» system
- Setter EX på alles agenda

EX Lederskap
- Lytting og data analyse
- Job kartlegging

3 Proaktive grep
- Forstår arbeid og lytter til overganger (mikrolytting)
- Strategisk people analytics

HR Leveranse
- Tjenesteleveransemodell
- Organisasjonsstruktur

1
Tydelighet
- Overordnet valg av tjenesteleveranse og prosess
- Skaper tillit gjennom klarhet i hva som skal leveres



Hva handler tjenesteleveranse om?

Det handler egentlig om å skape klarhet i hva som er nytteverdien til tjenester.

Nytteverdi for HR og organisasjonstjenester
- Hvem er kunden(e)
- Hva er kunden(es) behov
- Hvordan dekker tjenesten kunden(es) behov

Støtter nesten

5000
foretak i året

Totalt nesten

10mrd
i støtte, lån
og garantier



I et nøtteskall

X tanken betyr at vi

skal selge jobber!
- Hvem er arbeidssøker
- Hva er arbeidssøker behov
- Hvordan dekker stillingen arbeidssøker behov


