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I august 2011 offentliggjorde Regeringen, KL og 
regionerne ”Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 
2011-2015”, hvor hovedformålet er at effektivisere den 
offentlige sektor. Ved udgangen af 2015 er et af 
målene bl.a., at 80% af kommunikationen mellem 
borgere, virksomheder og offentlige myndigheder skal 
foregå digitalt. 

 

I 2014 er 2. bølge af obligatoriske digitale 
selvbetjeningsløsninger blevet rullet ud, og pr. 1. 
november 2014 bliver Digital Post i udgangspunktet 
obligatorisk for alle borgere. 

 

Baggrund og formål 

Kilde: http://eapad.dk/1115/ 

I denne forbindelse ønsker Ældre Sagen en undersøgelse, som skal skabe dybere indsigt i, hvilke 
udfordringer og konsekvenser digitaliseringsstrategien skaber for den mindre IT-stærke gruppe 
af borgere, især ældre. 
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 De helt centrale spørgsmål, som Ældre Sagen 
ønsker belyst og besvaret i denne undersøgelse, er: 

 

 Hvilke behov, udfordringer og efterspørgsler 
skaber digitaliseringsstrategierne i praksis for 
borgerne, især ældre, i deres kontakt med det 
offentlige ... 

 

 ... og hvilke praktiske og strategiske tiltag, 
løsninger og evt. forandringer vil nu og i 
fremtiden kunne yde støtte og hjælp til borgerne, 
især ældre? 

 

 

 

Centrale spørgsmål for undersøgelsen 
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 Problemstillingen nuanceres og anskueliggøres via følgende 
strategiske og praksisorienterede delspørgsmål, hvor der er 
særligt fokus på fordele og ulemper samt udfordringer og 
gevinster for myndigheder og særligt borgere:  

 

 Hvordan arbejder kommunerne med at udrulle 
digitaliseringsstrategierne generelt? 

 Hvordan arbejder kommunerne med at udrulle 
digitaliseringsstrategierne specifikt ift. de mindre IT-
stærke borgere? 

 Hvordan udmøntes digitaliseringsstrategierne i 
borgerkontakten i borgerservice? 

 Hvordan fungerer betjeningen af borgerne i borgerservice, 
særligt betjeningsformen medbetjening? 

 Hvordan fungerer de eksisterende digitale 
selvbetjeningsløsninger, særligt ift. brugervenlighed? 

 Hvordan fungerer digital fritagelse, og hvad er holdningen 
til generel fritagelse for al digital kommunikation mellem 
borger og myndigheder? 

 Hvordan forestiller man sig, at borgerservice udvikler sig i 
fremtiden? 

 

 

Strategiske og praksisorienterede delspørgsmål 
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 Nærværende undersøgelse er en opfølgning på en kvantitativ undersøgelse om 
digitalisering: 

 

 

 

 

 

 

 Denne rapport er bygget op omkring og fokuserer på formidlingen af de kvalitative 
resultater (læs mere om den kvalitative metode i bilag A) 

 Den kvantitative del af undersøgelsen er særskilt afrapporteret i juni 2014 

 

Undersøgelsesdesign 

En kvantitativ undersøgelse 
blandt kommunale 
borgerservicechefer/ ansvarlige for 
borgerservice. 

En kvalitativ undersøgelse  
blandt kommunale 
borgerservicemedarbejdere samt 
borgerservicechefer/ ansvarlige for 
borgerservice. 
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Målgrupper 
Baggrunden for valg af målgrupper 

 For på bedste vis at komme i dybden og bredden med denne problemstilling særligt ift. 
løsningsaspekterne valgte vi at interviewe målgrupperne borgerservicemedarbejdere og 
-chefer, som formodes at besidde stor praktisk og strategisk viden, og som arbejder 
med denne problemstilling tæt inde på livet på daglig basis 
 

Målgruppen ‘borgerservicemedarbejdere’ er nuanceret i løbet af feltarbejdet 

 I løbet af feltarbejdet har det vist sig, at medarbejderne kan inddeles i to grupper:  

 1) ‘Ren’ front desk med borgerkontakt som primært område 

 2) Centrale medarbejdere med overordnet praksisansvar for alle borgerser-
vicemedarbejderne, større strategisk kommunal og digital indsigt og større beslutnings-
kompetence, samtidig med at de også arbejder front desk (med undtagelse af en enkelt). 
Disse har titler som fx ”digital vejleder”, ”teamleder”, ”koordinator” eller ”tovholder”  
 

Konsekvenser af kommunens valg af medarbejdere: 

 Kommunernes valg af deltagende medarbejdere har ofte været dem, som ved mest om og er 
mest interesserede i digitaliseringen. Dvs. de er overordnet set ‘pro’ digitalisering   
 

Læsevejledning ift. respondenterne 

 I rapporten vil der enkelte steder blive skelnet mellem rene front desk medarbejdere og 
centrale medarbejdere, når det er fundet analytisk relevant 

 I citaterne er denne skelnen vurderet mindre relevant, og derfor refereres der til alle 
borgerservicemedarbejdere som medarbejdere og borgerservicechefer som chefer 

 ”Citationstegn” = respondenternes ord/sætninger, ‘anførselstegn’ = slang/specielt udtryk 
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Gennemførelse 

Der er gennemført i alt 15 dybdeinterview blandt de to målgrupper rundt om i landets 
kommuner i perioden fra d. 1. september 2014 til d. 9. september 2014. Alle interviews er 
foregået på respondenternes arbejdsplads (se rekrutteringskriterier i bilag B). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er tilstræbt en spredning på kommunestørrelse og by-/områdetype: 

 

Målgruppe/geografi København Sjælland Fyn Jylland 

Borgerservicemedarbejdere  

Ca. 1 times varighed (fokus på 
praktisk viden)  

3 2 2 3 

Borgerservicechefer 

Ca. 45 minutters varighed 
(fokus på det strategiske og 
organisatoriske perspektiv) 

2 1 2 

Indbyggere, størrelse Kommuner 

20.000-50.000 (mindre komm.) 9 

50.001-100.000 (større komm.) 4 

Flere end 100.000 (stor komm.) 2 

By- områdetype Kommuner 

Storby 4 

Provinsby 7 

Landområde 4 

Note:  

I én kommune er der interviewet både chef og en medarbejder, ellers er alle respondenter fra forskellige kommuner 
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 Kommunerne oplever, at de er i færd med et kæmpe ”IT-oplysningsprojekt”. Det er ikke 
kun borgerservice, men mange forskellige medarbejdere med borgerkontakt, som er 
involveret i projektet. Alle med borgerkontakt skal tage ansvar og bakke op om 
digitaliseringen 

 Digitaliseringen er udfordrende og skaber travlhed, men kommunerne er 
imødekommende, proaktive og vant til at håndtere store og komplekse omvæltninger i 
forbindelse med nye regler m.v.  

 Der er kritiske røster omkring tidshorisonten (særligt på Digital Post), hvor man kunne have 
ønsket sig mere tid til at sikre, at alle borgere blev involveret og til at udvikle og være klar 
med gode brugervenlige selvbetjeningsløsninger 

 Digitaliseringen opleves at handle om ”bedre service” for borgerne og ”besparelser” 
for kommunerne, og generelt er der en klar, ensartet og positiv retorik omkring strategien 

 Kommunerne har tilpasset organisationen og uddannet medarbejderne, så de er 
klædt på til udfordringerne.  Samtidig har man skabt flere indgange for borgerne, så de kan 
få råd og vejledning via flere kanaler; hotlines, borgerservice, biblioteker, lokal 
seniorrådgivning, Ældre Sagen 

 Digitaliseringen medfører nye roller og identitet for både kommunale medarbejdere og 
for borgerne. Medarbejderne er blevet uddannede til digitale ambassadører og agerer 
som sådanne ift. borgerne, og borgerne er blevet mere aktive aktører i kommunikationen 
med kommunen. Myndigheds-borger-hierarkiet er blevet fladere 

 

 

 

 

 

Digitaliseringen er positiv og fylder meget  
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 Kommunerne er ikke så bekymrede for ældre som en samlet gruppe. De er oplyste og 
opsøgende over for digitaliseringen. Det er ”særligt udfordrede”, som man bruger megen 
energi på at få identificeret og inkluderet samt ”unge”, som udviser meget lidt interesse og 
involvering i det offentlige generelt 

 På basis af respondenternes udsagn kan der analytisk identificeres 4 typer af ældre i forhold 
til digitaliseringen:  

 De inkapable  bliver aldrig digitale 

 Ældste gruppe 80+ år 

 Plejeafhængige, demente, får hjælp til kommunikation med myndighederne 

 Har ikke/bruger ikke pc’er, mobile enheder, opsøger ikke selv hjælp 

 De bange eller indignerede  bliver aldrig digitale 

 Typisk omkring 75+ år 

 Helbredsmæssigt OK, men holdningsmæssig meget kritiske eller med stor frygt for IT 

 Har ikke/bruger ikke pc’er og vil ikke. Opsøger hjælp hos borgerservice 

 De tryghedssøgende  er delvist digitale 

 Typisk 70+ år 

 Helbredsmæssigt OK; mangler troen på egne IT-evner, men er åbne og nysgerrige 

 Har pc’er/tablet til surfing, spil m.v. Mindre handel/kommunikation med økonomisk 
involvering. Opsøger hjælp i borgerservice og kommunens IT-tilbud 

 De selvkørende   er digitale 

 65+ år. Stor IT-erfaring, aktive, interesserede, naturligt med digital kommunikation 

De udfordrede borgergrupper  
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 Borgerservice agerer myndighed ved fritagelse for Digital Post og udstedelser af fx 
NemID (de udfordrede grupper) samt vejledere i selvbetjeningsløsninger og NemID (‘de 
tryghedssøgende’ ) 

 Borgerservice har ikke en entydig profil som; ”kom og få hjælp her”. Særligt ‘ de bange  
og tryghedssøgende’ kan være tilbageholdende. ”Vil ikke være til besvær”, og retorikken 
”selvbetjening” signalerer, at man skal klare sig selv 

 Medbetjening kan være særdeles ressourcekrævende (tidsforbruget), spild af tid 
(borgerens glemsomhed, IT-parathed og emotionelle modstand), men det giver også 
positive oplevelser og fornyet energi, åbenhed og nysgerrighed over for IT hos borgeren 

 Digital Post-kommunikationen har haft en ”skræmmende” effekt på især de ”bange, 
indignerede og tryghedssøgende”. Der har været en forventning om, at man skulle 
argumentere stærkt for en fritagelse. Det har fået enkelte kommuner til at supplere med 
aktiviteter som fx ”fritagelsestelt”, ”kom ned i Brugsen og få en fritagelse” 

 Respondenterne fortæller, at man på borgerservice kan få en 2-årig fritagelse, når man er 
ældre og ikke har lyst eller udviser nervøsitet ved Digital Post. Og det modtages med 
stor lettelse og glæde. Borgerservice opfordrer borgene, især de tryghedssøgende, til at 
benytte sig af kommunens IT-tilbud 

Medbetjening og fritagelsesprocesser 
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 Kommunerne har begrænset indflydelse på de anvendte selvbetjeningsløsninger. Der er 
dog mulighed for at påvirke justeringer/forbedringer ved indberetninger 

 Brugervenligheden prioriteres ikke så højt som pris og kompatibilitet med øvrige 
fagsystemer i kommunen 

 Selvbetjeningsløsningerne er dog blevet mere brugervenlige og tilrettet det digitale 
medie i takt med, at nye områder digitaliseres og gamle udvikles/justeres 

 Der er et minimalt fokus på borgerinvolvering i udviklingsprocessen, og der er 
således i de interviewede kommuner ingen brugertests hverken før, under eller efter 
lanceringen. Enkelte leverandører har brugertests i udviklingen, og nogle kommuner har det 
med i deres kravspecifikation 

 Kommunerne er positive over for brugertests, men det er bare ikke prioriteret 

 Brugervenlighed forstås som; nemt, hurtigt og forståeligt 

 Meget brugervenlige løsninger = NemID-brug, Flytning, EU-sygesikringskort 

 Delvist brugervenlige løsninger = Oprettelse af NemID, Digital Post 

 Ikke brugervenlige løsninger = Boligstøtte, SKAT og Folkepension 

 

Brugervenlige selvbetjeningsløsninger 
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 Der er en minimal skelnen mellem, om man samarbejder med frivillige i foreninger 
eller frivillige generelt. Det største samarbejde finder sted med frivillige foreninger fx 
Ældre Sagen, seniorråd m.v. De frivillige er helt uundværlige i arbejdet med 
digitaliseringen, og de har en kæmpe andel i succesen med ældre borgere  

 Kommunen og de frivillige udvikler kurser, underviser, formidler og vejleder 
borgerne via mange kanaler; hjemme, på biblioteker/datastuer, folkeskoler m.v. 

 Der undervises også internt i kommunen, så alle kan blive ”digitale ambassadører”; 
bibliotekarerne, plejehjemsledere, integrationsmedarbejdere, frivillige i boligselskaber m.v. 

 Kommunen har dermed mange forlængede arme i forhold til at lykkes og nå målene, der 
er sat for digitaliseringsstrategien 

 Hertil kommer kampagnematerialer fra såvel Digitaliseringsstyrelsen samt egne udviklede 
brochurer, plakater, annoncer i lokalaviserne m.v.   

 På trods af den fremtidige digitalisering, så er der optimisme i forhold til borgerservice i 
fremtiden. Cheferne tror på en mindre borgerservice på lang sigt, men medarbejderne er 
mindre bekymrede. Men man forventer en anden borgerservice – fx organiseret i større 
enheder med fx biblioteket eller politiet 

 Digitaliseringen vil indfri forventninger om besparelser på lang sigt, ifølge chefer 

 

 

 

Kommunernes tiltag på digitaliseringsområdet og syn 
på fremtidens borgerservice 
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Anbefalinger 

 TNS anbefaler, at Ældre Sagen fortsætter det succes- og værdifulde arbejde ifm. 
digitaliseringen; til stor glæde for såvel kommunerne som ældre borgere 

 Såfremt det falder indenfor rammerne/reglerne af Ældre Sagens samarbejde med 
kommunerne kan vi anbefale følgende aktiviteter, som kommunerne har svært ved at løse 
pt.:  

 

 Kommunikation/aktivitet, der opfordrer og giver ældre en forståelse for, at 
borgerservice er for alle, der har brug for støtte og vejledning. Lokale seniorcentre 
bemandet af frivillige og kommunale kræfter er et vellykket initiativ 

 Kommunikation/pjece, der samler gode medbetjeningsfif, vejledning til at generere 
brugervenlige kodeord, der tager højde for hukommelsesbesvær og et sjældent brug af 
NemID sammenlignet med andre 

 Kommunikere, at ældre ikke skal begrunde ønsket om fritagelse 

 Hjælp til brugertests af forskellige selvbetjeningsløsninger 
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 Grundet kommunerne og Regeringens bølgeplan har der de 
seneste par år været stort fokus på at leve op til kravene om 
obligatorisk selvbetjening 

 Lige pt. er kommunerne meget optagede af, at få 
borgerne til at tage stilling til den digitale postkasse 
(om de skal oprettes eller fritages). Dette indebærer samtidig 
en stillingtagen til oprettelse af NemID (som skal bruges for 
at logge sig på den digitale postkasse) 

 På denne måde oplever kommunerne, at de er i færd med et 
kæmpe IT-oplysningsprojekt, der skal ændre borgernes 
måde at interagere med myndighederne på: Et 
”folkeoplysningsprojekt”, ”at klæde folk på” 

Massivt fokus på Digital Post, fritagelse og NemID 
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Digitaliseringsretorikken er stærk og ensartet 

 Der hersker i kommunerne et meget klart og homogent billede 
af digitaliseringens formål for borgere og myndigheder 

 Digitaliseringsformålet formuleres i første instans som et 
overvejende positivt initiativ, særligt for borgerne 

 

Det udtalte borgerformål: ”Bedre service” 

 Digitaliseringen ligestilles primært med ”bedre service”, idet 
det opleves at skulle medføre større fleksibilitet: Hurtigere, 
nemmere og mere effektiv kontakt med kommunen 

 Dog finder man paradoksalt også, at digitaliseringen samtidig 
udfordrer ideen om service, idet den lægger op til større grad 
af selvbetjening for borgerne og mindre hjælp fra kommunen 

 

Det udtalte kommuneformål: Effektivisering og besparelser 

 Formålet for kommunerne formidles som effektivisering 
(hurtigere vej til og kortere sagsbehandling) og besparelser 
(færre ansatte) 

Kommunerne har en klar digitaliseringsretorik 
- Det handler både om ”bedre service” og ”besparelser” 

”Det handler om at forklare borgerne, 

at nu er det nemmere for jer at kunne 

betjene jer selv hele døgnet.” (Chef, 

storby) 

 

”Det er både service til borgerne, men 

det er i den grad også 

ressourcebesparende. Vi er derhenne, 

hvor vi laver bedre service for færre 

penge. Det er det, vi prøver på. Det 

handler om at gøre det nemmere og 

mere effektivt og mere tilgængeligt for 

borgere og det offentlige. Man skal jo 

ikke vente på at komme ind af en 

snoldet åbningstid.” (Medarbejder, 

landområde) 

 

”Jeg tror, det gælder om at spare 

ressourcer og om at yde service til 

borgerne, så de kan betjene sig selv, 

når de har lyst. Det handler om service 

og om mindre service.” (Medarbejder, 

landområde) 
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Udfordringer er ikke nyt – man er ikke bekymret 

 Kommunerne oplever efterhånden at være vant til at blive kas-
tet ud i store omvæltninger, (fx ifm. kommunalreformen) 
Således opleves digitaliseringen som noget nyt og udfordrende, 
men udfordringer er man generelt vant til 

 

Konstant bombardement af nye regler og initiativer er hårdt 
arbejde og proaktivitet er en nødvendighed 

 For at kunne ‘følge med’ kræves der stor bevågenhed og 
initiativtagen for at gøre digitaliseringen til en succes. Man 
oplever ikke at få noget forærende ‘oppe fra’, men det hårde 
arbejde opleves at bære frugt, og man er nogenlunde godt med 
– typisk hverken på forkant eller bagkant 

 

Kommunerne har selv måttet opfinde den dybe tallerken ift.  

at løse udfordringer 

 Digitaliseringen har været krævende på den måde, at der ikke 
opleves at have været formaliserede redskaber til at håndtere  
de udfordringer, man støder på hen ad vejen (fx ”håndtering af 
svage borgere” ud over fritagelse). Alle kommuner har måttet 
skabe deres egne løsninger ad hoc 

Digitaliseringen er udfordrende, men der er stort 
kommunalt engagement og involvering ” Det har været en kæmpe 

udfordring, men dødspændende. 

[…] Der sker hele tiden noget nyt, og 

man skal hele tiden have ørerne 

åbne ift. nye tiltag, ny teknologi, ift. 

hvad der rør sig lige, og hvad næste 

tiltag bliver. Og den digitale 

postkasse har jo været en kæmpe 

opgave. Jeg troede det nok var 

sådan en lillebitte ting, som vi lige 

klarede med venstre hånd, men det 

har jo været en enorm arbejdsbyrde 

at sætte sig ind i den. Bare 

lovmæssigt og al den information, 

der kommer.” (Medarbejder, 

landområde) 

 

”Jeg kigger tal hver eneste dag. Der 

er stor bevågenhed, men jeg er ikke 

bekymret. For man kan ikke agere 

på bekymring. Hvis man er minør i 

forsvaret, så er man heller ikke 

bekymret, så håndterer man det. Det 

her er en stor ting og noget nyt, men 

der har hele historien igennem 

været noget stort og noget nyt. Vi 

tager det bare stille og roligt.” (Chef 

provinsby) 
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Godt koncept, men fortravlet udrulning 

 Alle respondenter har en i udgangspunktet positiv holdning til 
digitaliseringen og konceptet generelt. Man oplever, at ”det er  
den vej, udviklingen går”, og at fordele som nemhed og effekti- 
vitet vitterligt er til gavn for alle 

 Dog oplever man, at hastigheden af og selve den måde 
udrulningen af strategierne har fundet sted på, særligt Digital  
Post, er problematisk: Alle borgere skæres over én kam, og  
det er gået for hurtigt 
 

Problematikkerne ifm. med udrulningen opleves som:  

 En ‘borgerrettighedskrænkelse’: Særligt i forbindelse med 
den obligatoriske digitale postkasse opleves det, som om 
borgerne fratages et valg ved, at de aktivt skal fravælge – de 
tvinges ud i noget, de ikke nødvendigvis kan eller vil magte 

 En for presset deadline: Igen, særligt i forbindelse med den 
digitale postkasse, oplever nogle, at fristen er for kort, særligt  

    for udfordrede grupper af borgere 

 For komplekse selvbetjeningsløsninger (teknisk og 
sprogligt): Ikke alle løsninger opleves som brugervenligheds-
mæssigt klar. Nogle er slet ikke udviklet til internettet 

 En generation for tidligt ude: 80+ år er tvivlsomme 

 

Digitaliseringen som koncept er godt  
- men vejen derhen særligt ifm. Digital Post kan være problematisk 

”Jeg synes, det er lidt indgribende i 

den måde, vi er vant til at leve på. 

Jeg synes ideen er god nok [….], 

men du sætter nogle forpligtelser 

op for borgeren og fratager dem 

valget. Det er sådan lidt at 

overrule.” (Medarbejder 

landområde) 

 

”Det eneste jeg har lidt imod 

digitaliseringen, det er denne her 

megen tvang og tidsmæssige… jeg 

synes, det er fint, at 

selvbetjeningsløsninger skal være 

obligatoriske, men […] der er stadig 

nogle, der er meget tunge og 

svære at bruge.” (Chef, storby) 

 

”Digitaliseringen synes jeg et eller 

andet sted, er fin nok. Jeg synes 

det her mål med, at alle skulle have 

[en digital postkasse nu], det er for 

kraftigt. Det er sådan 

økonomitænkning. […] Der er for 

meget politisk brandtale.” (Chef, 

provinsby) 
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Mange digitaliseringssamarbejder på tværs i organisationen 
- Og mange borgerindgange for oplysning og vejledning 

Borgerservicechef 
(Ansvar for personale, indkøb af digitale løsninger, samt 

overordnet ansvar for alle specialområderne i 
borgerservice 

Centrale medarbejdere, typisk teamledere eller koordinatorer med hvert 
deres ansvarsområder 

 
 
 
 
 

Borgerservice, front desk: ”floor walkers”.  
Agerer både myndighed ved udstedelse af NemID og fritagelse og giver digital vejledning 

(Har flere gange en medarbejder som udelukkende beskæftiger sig med fritagelse for digital 

post) 

Digitaliseringsråd/ 
Digitaliseringskonsulent,  

som arbejder på tværs. Konsulenten  
tager ud og informerer enten alene 

eller i samarbejde med borgerservice, 
bibliotek eller frivillige. 

Bibliotek, som 

IT-vejleder 
generelt 

Frivillige: fx 
Ældre Sagen 

Ældreråd 

Fiktivt organisationsdiagram 

 Borgerservice er af forskellig størrelse (ml. 20-50 medarbejdere) og struktur i kommunerne, men kan over en bred 
kam illustreres via nedenstående fiktive organisationsdiagram 

 Digitaliseringen betyder overordnet set færre ressourcer pga. reduceret personale (nogle overgik til Udbetaling Danmark) 
og tilbagetrækning af bloktilskud, MEN omrokering af personale i kombination med digitaliseringen af sagsgange skaber en 
oplevelse af, at personalepuslespillet går nogenlunde lige op, travlt, men ok 

 Særligt ifm. digitale borgerhjælps- og oplysningsinitiativer samarbejdes der både op og ned samt på tværs. 

 Mange ressourcer er sat af til at skabe forskellige borgerindgange for digital hjælp og oplysning 

 

Teamleder A (ansvar) 
- Pas, kørekort, indrejse 

borgerekspeditioner og 
digitalisering  

Teamleder B (ansvar) 
- Ydelser som 

kontanthjælp, 
sygedagpenge og pension 

Teamleder C (ansvar) 
- Kontrolgruppe, 

pladsanvisning, 
opkrævning af 
ejendomsskat 

Enkelte steder er 
bibliotek og 

borgerservice 
fusioneret 

IT/IT og 
digitalisering 

Callcenter/ 
Tværkommu-
nale hotlines 

= Formelt hierarki 
og samarbejde 

= Andre samarbejder 

Borgerindgang 
Borgerindgang Borgerindgang Borgerindgang 
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Digitaliseringen medfører rolle- og identitetsændringer, 
som i højere grad sidestiller medarbejdere og borgere 

Medarbejdere 
tidligere 

Borgere 
tidligere 

Medarbejdere og 
borgere nu 

Fra 
specialist/sags
-behandler bag 
et skrivebord, 

som agerer 
myndighed 

Til generalist bag 
en skranke/ved 

siden af 
borgeren som 

vejleder/ 
medhjælper, der 
i princippet ikke 
skal kunne mere 
end ”den ideelle 

borger” 

Digitale 
ambassadører over 

for borgerne 

Regeringen/Lovgivningen: 
Uriaspost/skydeskive for 

kritik 

Til aktører, som 
tager ansvar for 
egen situation 

ved selv at 
indsende data 
til kommunen 

(dette gør dem 
dog ikke til 

‘egen 
sagsbehandler’) 

Adfærds- og  
rolleskift 

Ny selvvalgt 
identitet 

Uheldig 
tilskrevet 
identitet 

Fra mere 
passive ‘kunder 
i en butik’, som 
bare ‘modtager’ 

og får 
personalet til at 
handle for sig 

Adfærd- og  
rolleskift 

Borgeren bliver 
samfunds-

bidragsyder  

Ny tilskrevet 
identitet 

”Med digitaliseringen er der blevet mange 
SKAL’er. Når folk kommer ind og siger, vil du 

bestille et nyt sundhedskort for mig. Nej, det er 
en opgave, du selv skal gøre. Det tager os to 

sekunder at bestille et nyt sundhedskort, så vi har 
virkelig skullet lære at drosle ned på vores service 

niveau.” (Medarbejder, landområde) 

”Udfordringen er også, at det ikke er os, der påtvinger dem det 
her, det er sådan lovgivningen er. Vi bliver lidt gjort til genstand 
for, at det er kommunen, og nu er du embedsmand, og det er 

dig, jeg møder. Den service, jeg kunne få for år tilbage, den kan 
jeg ikke længere få, for nu er det NemID, og jeg skal logge på for 
at gøre tingene selv. Jeg betaler den samme skat og det ene med 

det andet.” (Medarbejder, storby) 

”Jeg ser gerne, at vi over en bred 
kam, er digitale ambassadører for 

borgerne.” (Chef, storby) 

”Jeg synes, at som borger i samfundet, 
at kan man noget, så skal man også 

bidrage. Det er hele vores sociale 
forståelse, der ligger der.” (Chef, 

provinsby) 

 Digitaliseringen medfører, at medarbejdernes og borgerenes roller/identitet nærmer sig hinanden – 
myndighederne bliver mindre ”autoritære” og mindre ”distancerede” – hierarkiet bliver fladere: 

 Medarbejdere skal være et borgerforbillede og kunne det samme som den ideelle borger 

 Borgere skal handle mere og tage større ansvar i deres myndighedskontakt 
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Meget varieret deltagelse på kurser/uddannelse 
- Tilstrækkeligt på borgerkontakt og IT, men fagindsigt kan halte 

Udd. i selvbetjeningsløsningerne: IT-systembrug & lovgivning Udd. i borgerkontakt: Psykologi og service 

 De fleste kommuner har haft borgerservicemedarbejdere på uddannelse, men antallet af kurser pr. kommune varierer 
meget: 1-2 kurser er normen, men nogle har investeret i op til 5  

 Uddannelserne fokuserer på to hovedområder: Borgerkontakt (‘blød’) og IT (‘hård’/teknisk) 

 Uddannelsesindsatsen opleves generelt tilstrækkelig på borgerkontakt og IT: ”Det har været tilstrækkeligt, for der 
er ikke vildt meget i det, for vi må jo ikke sagsbehandle” (medarbejder, provinsby) (sagsbehandle = logge ind med 
sagsbehandlerID og agere myndighed ved at udregne og derefter indtaste for borgeren. Se citater i bilag D) 

 I nogle (stadig) tunge/komplekse løsninger (fx SKAT og Boligstøtte) kan medarbejderen grundet manglende 
fagspecialistforståelse og -erfaring opleve udfordringer i borgervejledningen 

Konsulenthuse (nævnt af flere)  - som ved 
brug af fx DISC analyse (personanalyse)  
træner medarbejderen i at scanne/afkode 
borgere og dermed forudsige reaktioner og 
foreslå psykologiske tilgange 

HR-afdeling (nævnt af enkelt): Kurser i 
modtagelsen og betjening af borgerne (service 
og imødekommenhed).  Fokus på at ‘omvende’ 
negative indstillinger til positive (gevinster) 

Digitale ambassadører (nævnt af næsten alle) –  Flerdages kursus for hele borgerservice og evt. andre 

digitaliseringsinteresserede i kommunen. Man oplæres i at betjene løsningerne via fiktive CPR-numre på et ‘spejl’ af Borger.dk, der 
dermed fungerer som et ‘sandkassemiljø’. Alle deltagere bliver digitale ambassadører over for andre medarbejdere og borgerne. Er 
brugt til bl.a. til intern undervisning (fx kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i andre afdelinger)  

Digitaliseringskonsulentens (nævnt af flere) vejledning ift. lovgivning og 
brug af selvbetjeningsløsningerne 

KMD’s Kontaktløsningscenter (nævnt af enkelt). En søge- og vidensportal 
for både medarbejdere indadtil (svar på spørgsmål og 
arbejdsgangsbeskrivelser) og borgere  udadtil 

RA-medarbejder (nævnt af enkelte): Autorisation til at udstede NemID 
(RA= registrerings autoritet) 

Digital procesagentkursus til mellemledere, kursus i digitalledelse til niveau 1 og 2 ledere samt digitale agenter 
(nævnt af enkelt)– Digitale agenter er et skræddersyet kursus for en kommune. Fokus på kommunikationskompetencer, tekniske 
kompetencer og organisationsforståelse 

”Sidemandsoplæring” (nævnt af mange): At oplære/hjælpe hinanden 

IT-formidleruddannelse (nævnt af enkelt) – IT-pædagogisk metode udviklet af Bjarne Herskin 
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 Cheferne har størst 
fokus på de strategiske 
mål: 80%, 
bølgeplanerne m.v.  

 Centrale medarbejdere 
er mest digitalt 
begejstrede 

 Front desk medarbej-
dernes daglige 
arbejdsopgaver er mest 
berørt af 
digitaliseringen. 

 Chefer har en mere 
optimistisk forestilling 
om antal ‘omvendte’ til 
digital post end 
medarbejderne. 
 

 

Tendenser på forskelle blandt del-målgrupper 
- Medarbejdertype, køn, geografi og urbanisering 

                     Køn  

 

            Medarbejdertype 

Kvinder er mere 
omsorgsfulde over for 
de IT-udfordrede 

            Urbanisering 

Landkommunerne:  
Opnå erfaring ved at 
prøve sig frem 

 I landområderne 
inddrages f.eks. Brugsen, 
byfester m.v. til at 
informere om Digital Post 

 De store byer og 
provinsbyer har flere 
digitale specialister. 

 Et større eksternt 
uddannelsesfokus i de 
store byer 

 Storbyer har i højere grad  
ombygget borgerservice. 
Intet siddende personale. 
 

          Geografi 

Jylland mindre 
aggressive i 
markedsføringen 

 Kampagnemate-
riale i borger-
service har 
været mest  
dominerende 
Øst for Lillebælt. 
 

 Dobbelt så mange 
kvindelige 
respondenter i 
undersøgelsen  

 Mere emotionel 
involvering i IT-
udfordrede 
borgere fra 
kvindelige 
medarbejdere 

 Mænd har større  
fokus på den 
praktiske og 
strategiske del af  
IT- 
udfordringerne.  

 

Ny identitet og 
arbejdsopgaver til 
medarbejderne 
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Fire digitaliseringsborgergrupper over en bred kam 
- Ældre skaber ikke bekymring 

IT-stærk 

IT-svag 

Lille offentlig indsigt Stor offentlig indsigt 

Unge 
 

Fra 15-18 år (tiden før SU) 
Stor IT-kunnen, men lille interesse i 
og forståelse for ”det offentlige” 
Herunder særlige udfordringer i 
skatteforhold  (hvad er restskat, 
fradrag etc. ?) og ”myndighedssprog”  
Medium bekymring: Skal nok komme 
med, men nok først når passivitet har 
økonomiske konsekvenser 

Særligt udfordrede  
 

 Handicappede, psykisk syge, sprogligt 
(etnicitet), ordblinde, socialt udfordrede 
 Lille IT-kunnen og lille off. indsigt 
 Udfordringerne er store, da man ikke 
kan navigere i hverken IT eller det 
offentlige 
 Stor bekymring: Ikke sikkert de 
oplever, hvis noget er galt! Hvordan 
”fanger” og fastholder man dem før 
konsekvenserne bliver for store? 

Mellemgruppen 
 

Fra 20-65 år (de 
arbejdende/ressourcestærke) 
Stor IT-kunnen og stor 
myndighedsforståelse 
Selvstændige og selvkørende 
Ingen bekymring: I denne gruppe 
findes den ideelle digitaliserede 
borger 

Ældre 
 

 65+ år, velfungerende pensionister 
 Lille IT-kunnen men stor off. 
indsigt 
 Selvstændige, men ikke 
altid selvkørende 
 Lille/ingen bekymring: Meget 
oplyste, handlekraftige og 
”rapkæftede” borgere, som nok skal 
opfylde egne behov og som allerede 
får meget hjælp 

Når man taler 
om ældre 
som én 

gruppe, så er 
det relativt 
ift. andre 

store grupper 

”Jeg er 

bekymret for de 

socialt udsatte. 

Jeg er ikke 

bekymret for 

pensionisterne. 

De er nærmest 

de mest oplyste 

i hele Danmark, 

er ekstremt 

oplyste om 

deres 

muligheder.” 

(Medarbejder, 

mindre 

landområde, 
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Trods den overordnede ældrekategorisering, er alle meget enige om, at der findes 
mange typer af ældre, som besidder en meget forskellig grad af IT-parathed og 
holdning til digitaliseringen.  

Fire typer af ældre ift. IT- og digitaliseringsparathed 

‘De bange eller 
indignerede’ 

‘De inkapable’ 
‘De trygheds-

søgende’ 
‘De 

selvkørende’ 

Stor digitaliseringsparathed Ingen/lille digitaliseringsparathed 

”Kan ikke!” 
”Kan ikke  

og vil ikke!” 

”Kan ikke, men 
vil (måske) 

godt!” 

”Kan godt  
og vil godt!” 

Bliver aldrig 
digitale 

Bliver aldrig 
digitale 

Er delvist 
digitale 

Er digitale 
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 Typisk m/k 65+ år til midt/slut 70’erne 

 Meget aktive, udadvendte og selvstændige. Rejser meget, går til kurser 
etc. Nysgerrige, prøver at følge med udviklingen på alle fronter 

 Har pc og/eller bærbar og også tit tablet og/eller smartphone 

 Er ikke ny ift. at bruge en computer. Har typisk brugt computer i 
arbejdslivet eller som en del af en hobby. Er ikke decideret superbruger, 
men kan i udgangspunktet både arbejde på og vedligeholde sit IT-udstyr 
selv 

 Bruger sin computer bredt til mange formål. Nettet (Google) er dagligt 
søgeredskab og har og bruger også jævnligt NemID, netbank og e-Boks. 
Man er ikke bange for at handle på nettet 

 Er meget interesseret i apps til det offentlige 

 Eventuelle udfordringer er typisk opdatering og installering af programmer 
og apps 

 Prøver altid først at klare udfordringer selv. Forsøger dernæst at få det løst 
via personligt netværk/familie 

 At skulle kommunikere med det offentlige digitalt opleves som et naturligt 
næste skridt. Eventuelle udfordringer er af praktisk karakter og ikke 
emotionel karakter (frygt) 

 Ses ikke så tit i borgerservice og har typisk ikke problemer med at betjene 
sig selv 

 

De selvkørende 

”Så er der de 
ældre, der siger, 
jeg vil ikke være 
afhængig af, at 
nogen kommer og 
hjælper mig. Jeg 
vil kunne det hele 
selv.” 
(Medarbejder, 
provins, mindre 
komm.) 

”Hvis de kommer, 
så er det fordi de 
har prøvet selv og 
har givet op.” 
(Medarbejder, 
provins, mindre 
komm.) 
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 Typisk m/k 70+ år, en stor og bred gruppe 

 Har pc eller bærbar og nogle gange også tablet og smartphone. Er ofte bedre til 
at anvende tablet og smartphone, da det opleves nemmere at bruge fingrene, 
ikonerne er større og app-systemet opleves som mere intuitivt  

 Er typisk meget glad for ‘den nye’ IT-verden og kan se potentialerne. Kan 
anvende IT til særlige specifikke formål fx Google til strikke- og bageopskrifter, 
tjekke mail, se børnebørns rejsebilleder på Facebook, tjekke netbank og e-Boks. 
Man er ikke tryg ved at handle på nettet eller andet, der har med 
økonomi/penge at gøre  

 Forstår dog ikke rigtig, hvordan IT-systemer fungerer og er utryg ved out/input 
til IT-udstyr fx downloads og opdateringer, som er i et teknisk uforståeligt 
kommandosprog og ofte også på engelsk 

 Den manglende basale IT-systemforståelse bevirker, at de handlinger, man 
foretager sig, ikke grunder i logik, men er lært udenad. Skal man foretage nye 
handlinger, kan man ikke tænke sig frem til det, men skal så til at lære en ny 
ting udenad igen 

 Utrygheden og frygten for konsekvenser bevirker, at man ofte ikke tør løse 
udfordringer selv, men er meget hurtig til at søge hjælp 

 At skulle kommunikere med myndighederne digitalt er nyt og forbundet med 
usikkerhed. Foretrækker i udgangspunktet den personlige kontakt, men kan ved 
demonstrationer godt se det smarte, hurtige og nemme ved digitaliseringen 

 Ses tit i borgerservice og har behov for alt lige fra udstedelse af NemID til 
vejledning i selvbetjeningsløsninger 

 

 

 

De tryghedssøgende 
”De bruger 
computeren 
til at lave 
kabale og 
søge rundt på 
nettet. Men 
de er ikke 
vant til at 
lave 
ansøgninger, 
så de bliver 
nervøse og vil 
godt have 
hjælp til det. 
De frygter 
også, at de 
personlige 
oplysninger 
blaffer rundt 
et eller andet 
sted. De er 
bange for, at 
noget kan gå 
galt.” 
(Medarbejder
, provins, 
større 
komm.) 
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 Typisk en smule ældre, 75+ år 

 Er egentlig to grupper, men behovene og udfordringerne ift. 
digitaliseringen er ens 

 De indignerede: Meget bestemte og indignerede og ønsker ikke 
på nogen måde at have noget med IT at gøre. Holdningen er 
(blevet), at myndighederne er til for at hjælpe/servicere mig 

 De bange: Stor frygt forbundet med og fremmedgørelse ift. IT. 
Myndigheder opleves lidt som en ‘pater familias’ – man føler sig 
beskyttet, men har samtidig også lidt frygt over for 
myndighederne 

 Har typisk ikke noget IT-udstyr. Hvis de har, kan det være en 
gammel stationær pc eller en ‘velment’ gave fra et familiemedlem. 
Hvis de har NemID, er det ofte fordi, banken har krævet det – det 
er aldrig brugt og kodeordet glemt 

 Har ikke anvendt IT, da de var på arbejdsmarkedet. IT er et helt nyt 
og fremmed univers, og det virker meget overvældende at skulle 
sætte sig ind i. Stor præference og behov for personlig kontakt 

 Udfordringerne er både emotionelle og praktiske 

 Det helt lavpraktiske: Hvordan fungerer musen, og hvor sidder 
bogstaverne på tastaturet 

 Det emotionelle: Føler sig ”sat af”, ”fremmedgjort”, ”ydmyget”, 
”vred”, ”bange” 

 Ses jævnligt i borgerservice 

 

De bange eller indignerede ”Der er de ældre, som 
bare synes, det hele er 
noget lort. Det er noget, 
man gør for at genere 
dem, og der er ikke 
nogen, der tænker på, 
hvor hårdt de har haft det 
i deres liv. De har betalt 
skat i 70 år, og nu synes 
de bare det er for meget 
det her.” (Medarbejder, 
provinsby, mindre komm.) 

”Jeg havde én i går, hvor 
det her [Digital Post], gik 
hende så meget på, at 
hun havde haft så ondt i 
maven over det.”  
(Medarbejder, 
landområde, mindre 
komm.) 

”Der er nogle, der er rigtig 
angste. […] De ved ikke, 
hvad det er. Når man før 
levede i en analog verden 
med papir.. Hvor er det 
henne, man kan ikke se 
det!” (Chef, provinsby, 
større komm.) 
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 Den ældste gruppe, 80+ år 

 Er ikke funktionsdygtige (demente, handicappede), er afhængige 
af konstant pleje og omsorg 

 Har ikke/bruger ikke IT-udstyr 

 Har andre til at kommunikere med myndighederne for sig 

 Ses ikke eller sjældent i borgerservice 

 

De inkapable 

35 

”Der er jo også 

plejehjemsbeboere, 

demente…” (Medarbejder, 

stor komm., provinsby) 

”Der er flere typer ældre. 

[Der er dem,] som ikke kan 

[- som ikke er] åndsfriske .” 

(Medarbejder, mindre 

komm., landområde) 
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Formål og 
budskabsforståelse 
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Formålet med borgerservicecenteret 

 At hjælpe, vejlede og yde service til dem, der ikke kan selv hjemmefra 

 At ‘omvende’ en eventuelt negativ holdning eller utrygt forhold til IT til en mere 
positiv tilgang, ”at skubbe lidt til borgeren” 

 

Formålet indfries ved:  

 At agere myndighed ved at hjælpe og fritage borgere, som ikke bliver digitale 
(særligt udfordrede, ‘de bange eller indignerede’) 

 At agere myndighed ved udstedelse af NemID (‘de tryghedssøgende’) 

 At vejlede i brugen af selvbetjeningsløsninger og NemID, også kaldet medbetjening 
(‘de tryghedssøgende’) 

 

 Formålet er ikke: 

 At give eneundervisning i det helt grundlæggende ved IT og computere. (‘de 
tryghedssøgende’) (Her henvises til kurser og biblioteket) 

 

Kommunens formål med borgerservice-centeret 
- For dem, der ikke kan selv 
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Der er forskellige holdninger til det at møde op i 
borgerservice for at få hjælp og vejledning:  

 Mange bruger borgerservice, som det er hensigten (til fx at blive 
vejledt på det digitale område) 

 Nogle anser det for en selvfølge at bruge borgerservice. De 
opfatter sig som ”kunder i en butik” og forventer hjælp af 
myndighederne 

 Men en stor del af særligt ‘de bange’ og ‘de tryghedssøgende’ 
har den opfattelse, at man helst ikke bør opsøge borgerservice 
og ikke er velkomne 

 Dette kan ifølge respondenterne skyldes flere ting:  

 Retorikken, ”selvbetjening”, som henviser til, at ‘man skal 
klare det selv’ 

 Borgerservices ‘serviceparadoks’ (vi hjælper gerne, men vil 
helst at du kan selv) skaber forvirring 

 En uklar forståelse af borgerservices formål: Hvad går 
borgerservice egentlig ud på 

 En vis myndighedsunderdanighed: ”vil helst ikke forstyrre 
og være til besvær”, ”trænge sig på” 

Borgerservices budskab: ‘Kom og få hjælp her’ 
forankres ikke hos alle borgere 

”Det er som om, de har 

fået en eller anden idé 

om, at de ikke må komme 

herop. Måske er det fordi 

man hele tiden får at vide, 

at man skal betjene sig 

selv. […] Jeg har mange, 

der spørger: ”må jeg så 

godt komme herop igen 

næste år?” (Medarbejder, 

mindre komm, provinsby) 

”Vi har det her paradoks 

med, at vi supergerne vil 

yde en rigtig god service, 

men vi vil helst have, de 

skal kunne det 

derhjemme!” 

(Medarbejder, mindre 

komm, landområde) 

Særligt medarbejdere 
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udfordringer og redskaber 
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Formålene ved medbetjening opleves som: 

 At borgerne lærer selvbetjening og bliver selvstændige: ”At 
de bliver herre i eget hus.” 

 At inspirere til selvbetjening ved at vise, ”hvor nemt, det 
er”, give dem en ”aha-oplevelse” 

 At afmystificere digitaliseringen, berolige og skabe tryghed, 
så borgerne ‘tør’ noget mere og tør selv 

 At formidle gevinsterne ved selvbetjening: Hvor hurtigt det 
går, at man selv kan tjekke derhjemme, når det passer én 

 At skabe en god oplevelse, så borgerne går glade derfra: 
”de bliver så taknemmelige og lettede.” 

 

 

 

 

Formålene ved medbetjening 

”Det handler om at få fjernet den 

der usikkerhed, jamen får jeg sat 

krydset det rigtige sted. Og 

borgerne er enormt glade for det 

og takker, når de går herfra. De 

har fået løst noget, der har 

hængt over hovedet på dem, og 

de har følt sig usikre. Har ikke 

kunnet lide at gå herop og sige, 

at jeg kan ikke finde ud af det. 

Så de er enormt glade for at man 

tager sig tid til at hjælpe dem.” 

(Medarbejder, større komm., 

storby) 
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Medbetjeninger er af meget forskellige karakter og kan vare alt lige fra 5 minutter til over 
1 time alt afhængig af: 

 Hvem der medbetjenes – deres IT-parathed 

 Hvad der skal medbetjenes i (hvilke løsninger) 

 Hvor travlt, der er i borgerservice-centeret (jo mere travlt, desto kortere ekspeditioner) 

I starten lavede man ofte meget lange betjeninger, men efterhånden har man måttet skære  

ned på tiden ved fx at sætte en borger i gang og vende tilbage/betjene flere på én gang 
 

Generelle udfordringer ved medbetjeningen: 

 Det er meget ressourcekrævende, da ekspeditionerne tager længere tid nu, da det er de 
digitalt udfordrede, der kommer 

 5-10 minutter findes ideelt, 20 minutter opleves som ok, 1 time som for meget 

 Medbetjening betaler sig ikke altid/spild af tid: Ikke alle får noget ud af medbetjening, 
da det ”ikke sidder fast”, og de glemmer det ligeså snart, de træder ud ad døren 

 Servicebegrebet udfordres: Nogle borgere, som faktisk godt kan selv, savner at blive 
taget hånd om - ønsker, at medarbejderne klarer det hele for dem 

 

Typiske gevinster ved medbetjeningen: 

 Det er meget tilfredsstillende at ‘omvende’ en kritisk/tøvende borger og give dem ”aha-
oplevelser” og vise dem, hvor nemt det kan være ”var det bare det?” 

 

 

Medbetjeningsprocessen 
- er ofte udfordrende, men giver også ”aha-oplevelser” for borgerne 
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Medbetjeningsprocessen: Ankomst og ventetid 

Sted i processen Udfordringer Redskaber 

Ankomst At taste sig ind på 
rette betjenings- 
område via en 
touchscreen 

En medarbejder i front som kan vejlede og 
berolige (få) 

At føle sig utryg 
generelt 

Vente på betjening Kø og utilfredse 
borgere 

Have ekstra medarbejdere, som træder til 
ved spidsbelastninger (flere) 

Have en medarbejder i front, som kan 
screene ift. borgerens formål, fx modtage 
papirer, hvis man bare skal aflevere (få) 

At gøre ekspeditionerne hurtigere, 
undervise mindre (flere) 

”Vi har kunnet 

se de ældre 

mennesker stå 

og lede på den 

der skærm, 

hvad er det, jeg 

skal trykke på 

og være bange 

for næsten at 

trykke på den 

der 

trykfølsomme… 

hvad er nu det 

her for noget, så 

allerede dér tror 

jeg vi hjælper 

dem til at blive 

lidt mere rolige 

og tillidsfulde.” 

(Chef, større 

komm., storby)  

På dette og de følgende slides illustreres det kronologisk ift. : 
 Hvilke konkrete udfordringer, der kan være i en medbetjeningsproces.  

De nævnte udfordringer er generelle og opleves af de fleste 
 Hvilke redskaber medarbejderne kan tage i brug for at løse 

udfordringerne. Redskaberne kan både være udbredte (noteret som ‘flere’) 
og individuelle (noteret som ‘få’ eller ‘enkelt’) 
  I de tilfælde, hvor der er noteret ‘få’ eller ‘enkelt’, kan man overveje en 

indsats for at udbrede redskabet til alle kommuner.  
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Medbetjeningsprocessen: Indledende vurdering af 
borgeren og at logge på 

Sted i processen Udfordringer Redskaber 

Vurdering om 
borgeren skal 
modtage 
selvbetjening eller 
skal fritages 

Om man tolker 
personens behov 
korrekt 

Trække på, hvad man har lært på uddannelse (flere) 

Generel god menneskeforståelse og –indsigt (alle) 

Lægge mærke til tegn på IT-parathed såsom, om de 
har tænkt på at tage deres NemID med (flere) 

Søge at øge interessen for IT for ‘de 
tryghedssøgende’ ved at reklamere for, hvad man 
ellers kan: ”Sygehusjournaler elsker kvinderne og 
mændene elsker deres skat.” (Medarbejder, mindre 
komm., provinsby) 

At logge på Glemt kodeord til 
NemID 

Udstede et nyt (alle) 

Hjælpe med tips til at vælge kodeord, som man 
nemt kan huske, fx kæledyr etc. (flere) 
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Medbetjeningsprocessen: Selve medbetjeningen 

Sted i processen Udfordringer Redskaber 

Selve medbetjeningen/ 
vejledningen 

At borgeren medbringer 
relevante økonomiske 
informationer 

Spørge til medbragte papirer, som 
noget af det første, før man når 
langt ind i processen (flere) 

At borgeren ikke forstår 
myndighedssproget 

Udvise tålmodighed og forklare 
(alle) 

At borgeren er utryg ved at 
håndtere sine pengesager 
digitalt: SKAT, Boligstøtte 

Berolige og skabe tryghed (alle) 

Tekniske problemer: 
Langsom forbindelse, 
nedbrud 

Udvise overskud og forklare (alle) 
 

At emnet rækker ud over 
medarbejderens 
ekspertise/fagområde 

Tilkalde en medarbejder, som har 
bedre indblik i netop dette stof eller 
prøve sig frem i fælleskab foran 
borgeren (flere) 

At sikre sig, at borgeren 
husker processen 

At få dem til at skrive alle trinnene 
ned (enkelt) – (hvis relevant) 
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Medbetjeningsprocessen: Afslutningen 

Sted i processen Udfordringer Redskaber 

Afslutningen At sikre sig, at borgeren 
kan huske processen 

Få dem til at gentage 
loginprocessen (enkelt) 

At sikre sig, at borgeren 
forstår, at de godt må søge 
hjælp igen i 
borgerservicecenteret 

Sige, at de er velkomne til at 
komme igen (flere) 
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Alle erkender, at medbetjening har sine begrænsninger og ikke giver mening for 
hverken borgere eller medarbejdere når:  

 Borgeren intet lærer her og nu 

 Borgeren fremadrettet ikke vurderes at kunne have gavn af det 

 Borgeren er meget bange for IT 

 Borgeren er urokkeligt modstander af IT 
 

Lav IT-parathed opdages typisk, når:  

 Borgerne fortæller, at de ingen computer har 

 Man finder ud af, borgerne ikke ved, hvad deres nøglekort er 

 Borgerne ikke kan huske koden til deres NemID, fordi de aldrig har brugt den 

 Borgerne ikke kan betjene en mus  

 Borgerne ikke kan bruge tastaturet (skriver o i stedet 0, holder tasterne nede) og 
medarbejderen må indtaste det hele for dem 
 

Stor emotionel modstand opdages typisk, når: 

 Borgerne fortæller, hvor bange de er: Ikke kan sove om natten, har ondt i maven 

 Borgerne er meget vrede og i frustration skælder medarbejderen ud og giver     

    ham/hende skylden for digitaliseringen 

 

Medbetjening opleves som værdiløst ved meget lav IT-
parathed og stor emotionel modstand 

Særligt medarbejdere 
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Målet med indsatsen for Digital Post helt overordnet: 

 Formålet med den massive indsats ift. Digital Post opleves 
som i første omgang, at få borgerne til at tage stilling - 
skal man ‘på’ eller fritages (særligt chefer) 

 Jo flere, der får taget stilling, desto mindre efterarbejde ift. 
at ‘samle op’ efter 1. november (særligt chefer) 

 … og dernæst at ”fange” og fritage alle de borgere, som 
ikke kan tage stilling selv (psykisk syge, demente etc.) 

 Når borgerne så er blevet bevidste om, at de skal tage 
stilling, så er formålet at få så mange af dem, som kan og 
vil, over på Digital Post og få fritaget de borgere, som af 
forskellige årsager ikke skal på Digital Post 

 

Indsatsen ift. Digital Post handler om 
at få ALLE borgere ‘sat i system’ 

”[Målet er at] alle skal have 

taget stilling. Kan vi få nogen 

vinget af, som siger: ”Ja, jeg 

vil gerne det digitale”, dét er 

en rigtig god én. Vi vil godt 

have et lavt tal fritagede, 

men det er ikke et mål.” 

(Chef, større komm, provins) 

Særligt chefer 
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 Trods de 8 formelle fritagelseskrav er den endelige fritagelse for Digital Post i sidste instans 
en vurdering foretaget af den enkelte medarbejder 

 Ud over fritagelseskravene har medarbejderne i praksis nogle tegn, som de har erfaret 
indikerer, hvorvidt borgeren bør oprette en digital postkasse, bør fritages 2-årigt eller 
fritages permanent 

 Nedenstående skema på denne og de næste to slides illustrerer, hvordan medarbejderne i 
praksis vurderer borgergrupperne ift. oprettelse, 2-årig fritagelse og permanent 
fritagelse 

Oprettelse af digital postkasse 
- Målgruppe, vurderingskriterier og yderligere handling 

Digital post 

Målgruppe  ‘Unge’ 
 ‘Mellemgruppen’ 
 ‘De selvkørende’ 
 ‘De tryghedssøgende’ 

Vurderingskriterier Minimumskrav: 
 Kan betjene en pc nogenlunde – kan bruge mus og tastatur 
 Forstår intuitivt navigation: At man ”klikker sig frem”, ”accepterer” etc. 
 At man ikke er berøringsangst i en sådan grad, at man er utilpas 

Yderligere handling  Kan anbefale IT-kursus (‘de tryghedssøgende’) 
 Kan udlevere nummer til Hotline (‘de tryghedssøgende’) 
 Kan spørge til, om der er hjælp i eget netværk familie, nabo etc. (‘de 
tryghedssøgende’) 
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2-årig fritagelse: 
- Målgruppe, vurderingskriterier og yderligere handling 

2-årig fritagelse 

Målgruppe  ‘De tryghedssøgende’ 

Vurderingskriterier  Er urutineret foran en pc 
 Kan kun bruge en pc til meget specifikke, begrænsede formål 
 Forstår ikke de mest basale IT-termer og har svært ved visuelt at orientere sig på 

en side 
 Er utryg ved IT-handlinger ud over egen rutine, særligt ifm. penge 
 Udviser (potentiel) interesse for at lære/bruge IT/er ikke decideret modstander 

Yderligere handling  Anbefaler IT-kursus 
 Giver nummeret til en hotline 
 Spørger til, om der er hjælp at hente i eget netværk familie, nabo etc.  
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Permanent fritagelse: 
- Målgruppe, vurderingskriterier og yderligere handling 

Permanent fritagelse 

Målgruppe  ‘Særligt udfordrede’ 
 ‘De inkapable’  
 ‘De bange og indignerede’ 

Vurderingskriterier  Ordblinde, hjerneskadede, borgere med    
      danskvanskeligheder, demente, svært   
      handicappede, psykisk syge, misbrugere 
 Er meget bange og utrygge ved IT - det vurderes,   
     at det ikke kommer til at ændre sig 
 Er meget indigneret og vil ikke røre IT med en  
      ildtang 
 Har muligvis en computer, men bruger den ikke og  
      kommer ikke til det 
 Kommer af en eller anden grund aldrig til at kunne  
     huske deres NemID-kode 

Yderligere handling  Typisk ingen 
 Alt efter borgerens tankegang kan medarbejderen  
     oplyse om, at man altid kan ‘komme på’ senere,  
     hvis man ønsker at ændre mening 

”Hvis vi kan 

mærke, at den 

ældre har brug 

for at få ro 

omkring den 

digitale post, så 

fritager vi dem 

for altid. Det 

fylder for meget 

psykisk hos 

dem.” 

(Medarbejder, 

mindre komm., 

provinsby) 

I starten fulgte mange kommuner KL’s anbefaling med at foretage flere 2-årige end permanente fritagelser. 

I skrivende stund har de fleste kommuner imidlertid udstedt flere permanente fritagelser end 2-årige. Dette 

begrundes med den store del af ældre borgere for hvem, den 2-årige ikke opleves at give mening. 
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For at nå så bredt ud i befolkningen som muligt inden den 1. november, har kommunernes 
borgerservice allieret sig med samarbejdspartnere, som på forskellig vis er tæt på den 
formodede målgruppe for fritagelse. 
 

Ud over i borgerservice kommer medarbejdere ud og foretager fritagelser: 

 I arrangementer med biblioteket 

 Via events med frivillige 

 På plejehjem: Tager enten selv ud eller får ledelsen til at indsamle udfyldninger 

 Skriver nogle gange breve til pårørende ang. digital fritagelse 

 På diverse institutioner: Bosteder for handicappede, udviklingshæmmede og psykisk syge. 
Pædagogerne anbefaler fritagelsesomfang (2-årigt eller permanent) 

 I børneinstitutioner – for at få fat i de fremmedsprogede forældre 

 Desuden uddeles der fritagelsesblanketter til hjemmeplejepersonale, som får bemyndigelse 
til at identificere borgeren, således at borgeren ikke behøver at møde op på borgerservice 
 

Borgere, som man frygter, man ‘misser’: 

Kontakt med det offentlige anses som borgerens sikkerhed for at blive ‘opdaget’, derfor frygter 
man for: 

 Psykisk syge uden kontakt med det offentlige (regningerne hober sig op) 

 Hjemmeboende ældre uden hjemmehjælp (mister fx sygehusindkaldelse etc.) 

 

 

 

 

Meget høj prioritet at finde alle med fritagelsesbehov 
- Kommunen bruger mange ressourcer på at ‘komme ud’ 
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På baggrund af respondenternes udsagn kan man slutte, at der er stor 
uoverensstemmelse mellem, hvor svært og besværligt borgeren forestiller 
sig, det er at blive fritaget, og hvor nemt det opleves at være i praksis.  

 

Borgerens ubehagelige forestillinger: ‘Jeg skal kæmpe!’ 

 Borgeren forestiller sig, at de skal ”kæmpe” for deres sag og kunne 
”bevise” over for kommunen, at de er berettigede til fritagelse. De frygter, 
at de evt. bliver nødt til decideret aktivt at lyve om deres situation over 
for kommunen 

 At opleve at skulle bevise årsagen/evt. lyve har skabt stor frygt og ubehag 
hos mange borgere 

 

Virkelighedens nemme praksis: ‘Var det bare det!’ 

 I praksis viser det sig positivt overraskende for borgeren: 

 At man ikke skal begrunde sine fritagelsesårsager, og blot skrive under 
på (dog ”under strafansvar ” skal medarbejderen oplyse), at de 
opfylder et af de 8 krav 

 At medarbejderne er imødekommende, forstående og støttende 
omkring fritagelsesbeslutningen 

 

Modstrid mellem borgerens oplevede mulighed for 
fritagelse og den reelle praksis 

”Vi sidder ikke på den 

anden side af bordet 

og ikke forstår de 

ældre. Vi forstår dem, 

og det er de glade 

for.” (Medarbejder, 

mindre komm., 

provinsby) 

Særligt medarbejdere 
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Årsagerne til, at borgerne forestiller sig, at det er 
svært og ubehageligt at blive fritaget, kan skyldes 
selve kommunikationen om fritagelse. 

 

Det, som er særligt vigtigt for borgeren i 
forbindelse med fritagelse, er usagt i 
kommunikationen: 

 Fx i det personlige brev, man som borger 
modtager fra kommunen (hvis man ikke har 
tilmeldt sig Digital Post endnu) kommunikeres 
det, at man skal skrive under på, at man opfylder 
mindst én af fritagelsesgrundene 

 Fritagelsesgrundene står ikke i brevet, og man 
har ikke mulighed for at forberede sig eller 
vurdere om man opfylder kravene 

 Det kommunikeres ikke, at man ikke skal 
begrunde sin fritagelsesårsag over for 
kommunen 

 

Valget af kommunikation er sandsynligvis årsag til 
ubehag - det vigtigste for borgeren forbliver usagt 
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Man kan slutte, at der er meget brede rammer for fritagelse, idet 
borgerne ikke skal gøre rede for deres fritagelsesgrunde. 

 

Trods manglende opfyldelse af de 8 krav (fx reelt ejerskab af en 
computer), anbefaler/accepterer medarbejderen i praksis 
fritagelse, alene når: 

 Borgeren er meget usikker/bange 

 Borgeren er vred og indigneret  

 

Når borgeren oplever, at det i praksis er nok alene at have viljen 
til at blive fritaget, oplever medarbejderne, at ”de bliver så glade 
og lettede.” 

Den nemme fritagelsespraksis grundet emotionel 
modstand skaber lettelse hos borgerne 

”Så er der dem, der 

kommer bævrende op i 

borgerservice og tror, at de 

skal hives igennem den helt 

store tumult for at blive 

fritaget, og så bliver de 

simpelthen så overraskede 

over, hvor enkelt, det er. Og 

de går glade derfra igen.” 

(Medarbejder, stor komm., 

provinsby)   

Særligt medarbejdere 
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 Langt størstedelen af det centralt udstedte materiale lægger 
fokus på, at man skal til at tilmelde sig Digitalt Post. At man 
også kan fritages, nævnes typisk sekundært 

 

 Der er dog enkelte kommuner, der i deres individuelle 
handlinger/initiativer vælger at signalere, at det ikke er så 
svært at blive fritaget: 

Fritagelse kommunikeres sekundært i materialet 
- Kun enkelte kommuner vælger at signalere, at fritagelse er nemt 

”Vi har lavet [en slags 

overdækket stand udenfor], og 

der laver vi fritagelser.” (Chef, 

større komm., provinsby)  

På et opslag i borgerservice: ”Her er 

der mulighed for at få fritagelse for 

Offentlig Digital Postkasse” . 

Dernæst nævnes forskellige lokale 

biblioteker og diverse Brugsen-

filialer . 
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Umiddelbart skaber forslaget om generel fritagelse for al 
digital kommunikation mellem borgere og myndigheder en 
vis tøven og forbehold, særligt hos chefer.  
 

Forbeholdet bunder i frygt for ekstraarbejde: 

 Man frygter, at det vil modarbejde hele den 
‘digitaliseringsvej’, man forsøger at strømligne – at det vil 
give medarbejderne ekstraarbejde 

 At nogle selvbetjeningsløsninger allerede er så nemme og 
hurtige (fx EU-sygesikringskort), at det simpelthen ikke 
arbejdsbyrdemæssigt giver mening at fritage borgerne 
digitalt for den 

 

Men for de få særligt udfordrede opleves det at give 
mening: 

 Idet man er meget opmærksom på at minimere 
papirarbejde, foreslår en kommune, at der kunne udstedes 
en fuldmagt til en myndighedsperson, som kan udfylde 
elektronisk på vegne af borgeren 
 

 

Generelt forbehold ift. generel fritagelse 
- Hvis ja, så kun for de særligt udfordrede ”Kun for nogle få. Hvis de ikke kan 

håndtere deres NemID. 

Udviklingshæmmede uden pårørende 

eller demente fx.” (Medarbejder, 

mindre komm., provinsby) 

 

” 

(Tøven) Øhh, for nogen, men det skal 

være et meget lille fåtal. Kriteriet 

skulle være, at det skulle være nogen, 

som var meget handicappede og ikke 

kunne komme uden for hjemmet. De 

rigtig, rigtig svage synes jeg godt, 

man kunne give en generel 

fritagelse.” (Chef, mindre komm., 

provinsby) 

 

”Det er lidt ambivalent, om man synes 

det er en god ide eller ej for rent 

ressourcemæssigt ligger der meget i 

det, når det ikke er digitalt. Men 

samtidig giver det heller ikke nogen 

mening at de skal have en NemID til 

at tjekke deres årsopgørelse, når de 

ikke kan finde ud af digital post.” 

(Medarbejder, mindre komm., 

provinsby) 
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Den enkelte kommune har kun begrænset indflydelse på valg af løsninger 

 De fleste kommuner har klare retningslinjer for og budgetter afsat til indkøb af 
løsninger 

 Der opleves at være få leverandører og få systemer at vælge imellem 

 De fleste selvbetjeningsløsninger er obligatoriske, som de ”får trukket ned over 
hovedet” og skal implementere 

 Kommunens potentielle indflydelse går højest på input til udvikling, når enkelte 
leverandører inviterer medarbejdere ind til feedback 

 Reelt set har man kun mulighed for at vælge leverandører til kommunens egen 
hjemmeside 

 

Trods monopolbrud sidder KMD stadig tungt på markedet 

 Et meget vigtigt kriterium for kommunernes valg af leverandør er løsningens 
integration med deres fagsystemer (ESDH-systemer), som oftest er lavet af KMD 

 Andre leverandører skal betale KMD dyrt for at få lov til at bruge en snitflade i 
fagsystemet. Det har mange mindre leverandører ikke råd til 

 KMD opleves som kompetente, men som ”databehandlere”, der ikke vægter 
brugervenlighed højt. Derfor ser man frem til konkurrence på markedet, når fx 
kontanthjælpssystemet og sygedagpengesystemet snart kommer i udbud 

Begrænset indflydelse på valg af løsninger 
- Det er kun på egen hjemmeside, man opererer mere frit 

Kun chefer 
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Prisen er altafgørende 
- Fagsystemsintegration er det næstvigtigste 

Fagsystemsintegration anses for det næstvigtigste valgkriterium. 
Synkronisering med fagsystemet gør, at alle borgerens data fra 
løsningen automatisk ryger ind i fagsystemet (ellers ville det være 
dobbelt tastearbejde) 

Fagsystems
-integration 

Løsningerne skal leve op til Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer og 
kunne integreres med Borger.dk. Det betyder, at den digitale løsning 
skal opfylde alle de brugervenlighedskrav (tekststørrelse, blindesoftware 
etc.), som de løsninger, der er på Borger.dk, også skal opfylde  

 

Formelle 
løsnings-

krav   

Brugervenlighed måles særligt ift. om løsningen skaber mere eller 
mindre efterarbejde. Én kommune kræver dokumentation på, at der har 
været foretaget brugertests – “vil gerne lægge lidt pres på 
leverandørerne” 

 

Bruger-
venlighed 

Det afgørende ‘knald eller fald’-kriterium er prisen. En løsning kan godt 
opfylde nedenstående kriterier, men hvis den er for dyr, må man vælge 
en anden 

 

Pris 

Kun chefer 

Kriterier for valg af selvbetjeningsløsninger: 
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Typisk kort vej fra indkøb til lancering 
- Kun enkelte kommuner laver brugertests 

Medarbejdere/frivillige 
inddrages til brugertests 
eller modtager 
undervisning 

Brug 

Afdække 
egne behov 
  

Afsøge 
markedet ift. 
behov og krav 
  

Lancering/implementering 

Evt. klager til 
leverandøren 
  

Prøver ny løsning af 
med medarbejdere for 
at vurdere om man vil 
investere 
  

= Alle 

= Enkelte 

Køber og 
lancerer 

Behov 

Inddragelse af borgerne i brugertests er meget sjældent 
Man kan klart se værdien af at inddrage borgerne i brugertests, men det er lavprioritet, og kun meget få 
har gjort det. 
 De fleste kommuner laver slet ikke brugertests overhovedet 
 De som gør, gør det typisk kun med egne medarbejdere ift. teknisk funktion: Virker løsningen, går 

ansøgningen igennem 
 Kun enkelte kommuner laver brugertests ift. brugervenlighed:  

 En kommune har inddraget ældrerådet og handicaprådet, men ikke på løsninger, kun egen 
hjemmeside 

 En anden kommune har én gang inddraget borgere som led i et forsøg 

Nedenstående illustrerer en typisk tidslinje fra behovsopdagelse til brug af løsninger. 

Kun chefer 
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Der opleves meget stor forskel på de forskellige selvbetjeningsløsningers niveau af brugervenlighed – 
nogle er meget brugervenlige, andre slet ikke.  

Helt generelt oplever man, at løsningerne kontinuerligt forbedres. Ulempen ved dette er, at det ofte 
går ud over genkendeligheden/udseendet, hvilket kan være udfordrende, særligt for ‘de 
tryghedssøgende’. 
 

Høj brugervenlighed for borgeren opfattes bredt som: 

 Korte klikveje hen til løsningen 

 ‘Kort’ løsning (få sider/skærmbilleder, man skal udfylde på) 

 Intuitiv, nem navigering i løsningen 

 Store ikoner, nemt at se 

 Hurtig hastighed på løsningen/computeren 

 Let tilgængeligt sprog (ikke for ‘myndighedsagtigt’ eller lov-/paragrafsprog) 

 Dansk (ikke engelsk) 

 Få enkle informationer, der skal indtastes (kræver fx ikke lang/besværlige økonomiske data) 

 At man ikke skal indtaste samme information (fx CPR-nummer) flere gange 

 At man ikke skal indtaste unødig information 

 At man kan bruge fingrene, touch screen fx på tablet (der er ikke så meget pt. andet end en app 
fra e-Boks) 
 

Medarbejderspecifikke kriterier for en god digital løsning: 

 At det tager kortere tid digitalt end analogt 

 

 

 

Stor forskel på løsningernes brugervenlighed 
- Brugervenlighed = nemt, hurtigt og forståeligt 
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Fungerer godt for borgeren 

 
 
 
 
 
 
 

Kan være 
udfordrende for 

borgeren 

 
 
 
 
 
 
 
 

Her har medarbejderne 
også udfordringer 

Nedenstående model illustrerer, hvor på en brugervenlighedsskala respondenternes nævnte 
selvbetjeningsløsninger placerer sig. 

EU-sygesikringskort opleves mest brugervenlig 
- Boligstøtte findes mindst brugervenlig 

Meget brugervenlig Ikke brugervenlig 

Boligstøtte 
EU- 

sygesikrings-
kort 

NemID 
brug 

SKAT 

Borger.dk 

Digital 
Post 
 brug 

Flytning Vielse 
Begravelses-

hjælp 
Folkepension 

Digital 
Post 

oprettelse 

NemID 
oprettelse 

Delvist brugervenlig 
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EU-sygesikringskort: Superhurtigt overstået 

 Meget nemt og kort proces – overstået på kun ”to klik” 
 

Begravelseshjælp: Enkel 

 God og hurtig (dog typisk en bedemand der tager sig af dette) 
 

NemID (brug): Genkendeligheden er tryg 

 Fungerer godt: loginprocessen er den samme hver gang – trygt og genkendeligt 

 Mange er begejstrede for nøgleviseren, så man ikke skal huske kort og koder 

 Udfordringer ligger i:  

 Manglende brug: Borgeren glemmer koden og proceduren 

 Nøglekort kan være småt, men borgeren kan så vælge et for svagtseende 

 Mange ældre lader familiemedlemmer håndtere det – ofte uden at være klar over at de 
ikke må 

 Nogle har fået udstedt to NemID, hvilket skaber forvirring 
 

Gennemgang af selvbetjeningsløsningerne 
- EU-sygesikringskort, Begravelseshjælp og NemID (brug)  
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Flytning: Nemt for borgeren, men mere besværligt for 
myndighederne end før 

 Anses som nemt for borgeren ift. brugervenlighed, men den nye 
løsning kræver ekstra arbejde for myndighederne, da der ikke mere 
automatisk foretages kontrol af fx dobbeltadresser. Det skal nu 
gøres manuelt 
 

Vielse: Enkel 

 God og hurtig 
 

Digital Post (brug): 

 Fungerer fint 

 Mange oplever, at det ligner deres personlige mail i opbygning 

 De fleste borgere bruger e-Boks frem for den digitale postkasse 

 Det er svært for borgeren at skelne mellem Digital Post og e-Boks 

 Digital Post skal snart i licitation, og man frygter for, hvad der sker, 
hvis det bliver en anden udbyder end e-Boks, og den digitale 
postkasse ikke nødvendigvis mere synkroniseres med e-Boks 

Gennemgang af selvbetjeningsløsningerne 
- Flytning, Vielse og Digital Post (brug) 

”Aktiveringsprocessen 

for NemID kan være 

noget besværlig, hvis 

man ikke lige er fortrolig 

med at bruge nemid.nu 

hjemmesiden. Men der 

er en vejledning med, så 

det er vigtigt, at man får 

læst de breve. Mange af 

os har måske en 

tendens til at springe en 

vejledning over – prøve 

at se, om man kan gøre 

tingene selv. Og så 

opstår problemerne.” 

(Medarbejder, stor 

komm., provinsby) 

 

Særligt medarbejdere 
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Borger.dk: Så god, som man kan forestille sig, den kan blive 

 Kan dog virke stor og overvældende ved første brug, men opleves rigtig god ”når der først 
er taget hul” 

 De fleste oplever ikke fejl eller mangler og har svært ved at forestille sig, hvordan den 
kunne optimeres 

 Man ved, at der er lavet rigtig mange brugertests på siden (farvevalg, ikonplacering, eye 
tracking etc.) 

 Gemmer løbende, så hvis man logger af, skal man ikke starte forfra igen 

 Myndighedssproget opleves svært helt at undgå, men at fungere nogenlunde 

 Der opleves ofte at være nedbrud, tit baseret på problemer med Java 

 

Digital Post (oprettelse): Er blevet bedre, var før omstændelig 

 Ok - oprettelsen er blevet nemmere, før var der flere trin man skulle igennem 

 

NemID (oprettelse): Potentielt besværligt 

 Oprettelsen er i princippet nem, men hvis man laver en fejl, er det omstændeligt at 
begynde forfra 

 Borgeren skal medbringe foto-ID, hvilket kan være en udfordring for nogle ældre – de, som 
ikke længere kører bil (kørekort) eller rejser (pas) 

 

Gennemgang af selvbetjeningsløsningerne  
- Borger.dk, Digital Post (oprettelse) og NemID (oprettelse) 

Særligt medarbejdere 

66 



3.14 
X AXIS 

6.65 
BASE MARGIN 

5.95 
TOP MARGIN 

4.52 
CHART TOP 

11.90 
LEFT MARGIN 

11.90 
RIGHT MARGIN 

Digitaliseringsundersøgelse i 
kommunerne 
© TNS    

Fakta 

Medarbejdere må ikke længere sagsbehandle/indtaste kommunens oplysninger om personen. 
Kommunen har dog stadig vejledningspligt og skal hjælpe med selve forståelsen af felterne.  

 

SKAT: Svært tilgængeligt sprog og kræver meget information 

 Er svært tilgængeligt i sprog og forståelse. Nogle gange må selv medarbejderen spørge om 
hjælp 

 Særligt udfordrende for ”unge”, som har store udfordringer med sproget/termer og 
meget lav interesse i skat: Ved ofte ikke hvad selvangivelse, restskat og fradrag er 

 Borgerne har ikke altid de nødvendige informationer med 

 Borgerne kan blive frustrerede over, at medarbejderen ikke må bruge de informationer, de 
som myndighed sidder inde med: ”I har dem jo inde på jeres system lige der” 

 Der går lang tid mellem hver ansøgning, så chancen for at læringen i medbetjeningen sidder 
fast, er meget lille 

 Flere medarbejdere er dog lettede over ikke at måtte udfylde på borgerens vegne mere - at 
det er borgerens eget ansvar at udfylde det korrekt 

Gennemgang af selvbetjeningsløsningerne  
- SKAT: Forskudsopgørelse, årsopgørelse, etc. 

Særligt medarbejdere 
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Udfordringerne ved Boligstøtte og Folkepension minder meget om 
hinanden. Dog opleves Folkepension i en sammenligning som en lettere 
udgave. Man ved, at der arbejdes på en bedre boligstøtteløsning, som man 
venter på med længsel. 

 

Boligstøtte: Meget lang og kompleks løsning 

 Løsning på mange sider. Kan tage op til to timer at udfylde, der skal ofte 
scannes, printes etc. 

 Meget besværlig løsning som kræver mange økonomiske informationer 
(gælder også Folkepension, men i mindre grad) 

 Omhandler penge, så der er ofte i udgangspunktet allerede frygt og 
utryghed (gælder også Folkepension) 

 Meget kompleks løsning, som medarbejdere ofte må have hjælp til 
(enten via telefon fra Udbetaling Danmark eller fra en mere 
fagspecialiseret kollega) 

 Opgivelse: Nogle undlader at søge boligstøtte ”fordi de ikke magter det” 

 Kræver man har adgang til en scanner: Tit dokumentationer/papirer som 
vedhæftninger. (Én kommune giver borgerne et USB-stik med deres 
scannede ting) 

 Forvirring omkring modtager af ansøgning: Tror, det stadig er 
kommunen og ikke Udbetaling Danmark (gælder også Folkepension) 

 

 

Gennemgang af selvbetjeningsløsningerne  
- Boligstøtte (og i mindre grad Folkepension) 

”Boligstøtte er svær. Ikke 

fordi den er digital, den 

er bare besværlig.” 

(Medarbejder, mindre 

komm., provinsby) 

 

”Jeg tror ,der er op til 15-

20 sider, man skal 

igennem på boligstøtten, 

som selv raske 

mennesker skal bruge tid 

på at forstå. Ansøgning 

om pension, den kan 

også være tung at 

komme igennem.”  

(Chef, mindre komm. 

storby) 

 

Særligt medarbejdere 
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Borgeren har fået større ansvar, men opleves ikke som egen sagsbehandler 

 Det, at borgeren selv skal udfylde/informere om egne oplysninger, tildeler 
borgeren et større ansvar for egen sag 

 Men det betyder ikke, at borgeren opleves som egen sagsbehandler. Borgerens 
indsats letter sagsgangen, men har ikke noget med selve sagsbehandlingen at 
gøre 

 

Ikke umiddelbart større fejlrate i ansøgninger 

 Selv om borgeren nu selv skal udfylde, har man ikke bemærket større fejlrater 

 MEN idet noget af sagsbehandlingen er overgået til Udbetaling Danmark, ser de 
jo heller ikke alle ansøgningerne 

 Udfordringer i forbindelse med ansøgningerne er eventuelt manglende 
vedhæftede filer. Det kræver enten ejerskab af en scanner eller, at man kan gøre 
det på kommunen (hvilket der ikke altid er ressourcer til), eller at man går på 
biblioteket. En anden udfordring heri er, når man simpelthen ikke ved, hvordan 
man scanner og vedhæfter 

 Fordelene ved de digitale løsninger frem for papirudgaven er, at man ikke kan 
forlade en side, før man har udfyldt samtlige felter. Før på papir, kunne man bare 
lade være med at udfylde det, man ikke gad/vidste noget om og sende det ind  

 Dog læser folk stadig forkert eller sender ”tjek jeres system, dér står det” ind 

Borgeren opleves ikke som egen sagsbehandler 
- og der opleves ikke større fejlrate i ansøgninger 

”De søger 

jo på 

nettet, men 

det gør 

dem ikke til 

sagsbehan

dlere. Det 

skulle de jo 

gøre 

alligevel, 

bare på 

papir.” 

(Medarbejd

er, stor 

komm., 

provinsby)  
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Medarbejdernes kriterier og forslag til at skabe en god borgeroplevelse af selvbetjeningsløsninger 
går både på at skabe tryghed og opfordre til træning i selve selvbetjeningssituationen samt på 
teknisk optimering af selvbetjeningsløsningerne. 
 

Kriterier/forslag til optimering af selve selvbetjeningssituationen: 

 At man ser, hvor nemt det er ved at få det vist/demonstreret 

 At man er tryg i situationen – fx ved at der står en medarbejder og kigger med 

 At man kan få hjælp, hvis man er gået i stå/er utryg – fx via en hotline og evt. cobrowsing 

 At der er kurser, hvor man kan blive mere tryg i sin brug af IT 

 At man i enkelte tilfælde kunne ‘tage sagsbehandlerrollen tilbage’ ved nogle af de meget 
komplekse løsninger fx Boligstøtte (kun medarbejdere, chefer er mere forbeholdne, se bilag D 
for medarbejdercitater) 
 

Kriterier/forslag til optimering af selvbetjeningsløsningerne: 

 At løsningen fortæller,  hvor langt man er nået, og hvor langt der er igen (fx side 2 ud af 5) 

 At løsningen i starten fortæller,  hvilke informationer/papirer, man skal have parat 

 At man løbende på fx Borger.dk bliver informeret om, hvor langt ens sag er kommet 

 At man modtager en kvittering for korrekt udførelse/modtagelse, når en elektronisk ansøgning 
er sendt – enten én som man kan printe eller modtage på sin mail 

 At løsningen gemmer løbende, så man ikke skal starte forfra igen ved fx nedbrud 

 At der kommer mere over på apps, som opleves som nemmere at bruge end pc 

Kriterier og forslag til at skabe en positiv oplevelse af 
selvbetjeningssituationen og -løsningerne 
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samarbejde med frivillige 
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Det er forskelligt, hvor meget de enkelte kommuner samarbejder, men generelt investeres der en 
del ressourcer i at undervise og vejlede både borgere direkte og at oplære andre undervisere og 
vejledere. Der er med andre ord fokus på at skabe digitale ambassadører. 

Formidling og undervisning i IT generelt og selvbetjeningsløsninger specifikt 

Direkte til borgerne: 

 Laver gratis kurser i IT for borgerne (ligger tit om formiddagen) både selvstændigt, men også tit i 
samarbejde med enten bibliotek eller seniorråd (datastuer) 

 Deltagelse i events i fx kulturhuse & medborgerhuse (fange dem med anden etnisk herkomst), i 
virksomheder, på torve, ved motorvejsåbninger – ofte i samarbejde med frivillige 

 Tværkommunalt samarbejde på hotlines fx Hotline Syddanmark, det kommende 24/7 og vejleder ud over 
borgerservices åbningstid 

Oplærer andre undervisere/vejledere: 

 Tager ud og underviser og vejleder de ældste klasser på folkeskoler 

 Underviser bibliotekarerne i at vejlede ifm. selvbetjeningsløsninger 

 Underviser plejehjemsledere i at håndtere digital fritagelse 

 Underviser integrationsmedarbejdere i at undervise og håndtere digital fritagelse 

 Underviser hjemmehjælpere i at oprette Digital Post eller hjælpe med at udfylde en fritagelse (som så 
afleveres til myndighederne til godkendelse) 

 Formidler/underviser i IT/digitalisering over for frivillige fx Ældre Sagen, AOF, FOF, frivillige i 
boligselskaber 

 Skaber ‘ligesindede’ digitale ambassadører: Der er generel enighed om, at man lærer bedst fra en 
ligesindet. Nogle kommuner investerer i at oplære nogle ”seniorer”, unge og borgere af anden etnicitet, 
selv psykisk syge i IT, således at de kan formidle det videre 

 

Kommunen samarbejder med mange både i offentligt 
og frivilligt regi 
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 Der er stor forskel på, hvor meget de enkelte kommuner samarbejder med frivillige, men 
der er typisk et ældreråd eller seniorråd i kommunen og rigtig mange kommuner 
samarbejder med Ældre Sagen. Nogle kommuner samarbejder også med  
pensionistforeningen 

 Der skelnes ikke bevidst mellem frivillige i foreninger og frivillige organiserede af 
kommunen selv 

 Enkelte kommuner har også frivillige (typisk fra seniorrådet), der gratis kører ud og hjælper 
borgerne i eget hjem (kommunen skal dog være opmærksomme på, om det er 
konkurrenceforvridende, for ellers skal de tage penge for det) 

 Nogle kommuner har en frivilligkoordinator, som styrer al kontakt med de frivillige. Hos 
andre ligger denne funktion (i forbindelse med digitaliseringen) hos 
digitaliseringskonsulenten 

 

Ønsker (særligt chefer): 

 Man har typisk ikke et decideret frivilligkorps, men mange kunne godt tænke sig det 

 Én kommune har i planlagt til næste år, at der skal sidde nogle ‘seniorer’, ‘unge’ og 
‘indvandrere’ som ligesindede vejledende repræsentanter i borgerservice 

 At opkvalificere hjemmevejledere til også at hjælpe med det digitale 

 At plejeassistenter måske udstyres med iPads, så de kan hjælpe de IT-udfordrede i eget 
hjem 

Organisering af frivillige 
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Billedet af, hvordan borgerservice udvikler sig i fremtiden er 
meget ensartet (på tværs chefer og medarbejdere). 
 

I forbindelse med borgerservice forudser man, at: 

 Der vil stadig være en borgerservice, men ikke i den 
form, man kender i dag: 

 Den vil sandsynligvis være mindre 

 Færre vil benytte sig af borgerservice: Den 
forhindring, der er nu vil mindskes, når ‘de 
tryghedssøgende’ er oplært og kan selv 

 Der vil være flere længere ekspeditioner af de 
særligt udfordrede borgere, som aldrig vil kunne 
selv 

 Organisatorisk vil det muligvis give mening at slå sig 
sammen med andre institutioner fx biblioteket eller 
politiet 

 

Et sted, man i fremtiden mangler retningslinjer for: 

 Hvad sker der, hvis en åndsfrisk borger i dag tilmeldes, 
men senere bliver dement? Hvordan ‘frameldes’ man? 

 

 

 

Borgerservice vil også eksistere i fremtiden 
- Men bliver for de særligt udfordrede og med mindre personale 

”På sigt vil medbetjeningen dale, for så 

vil vi have fået overbevist de sidste om, 

at det er på computer, det foregår. Og så 

er der så de andre, og det er en anden 

hjælp, de skal have. Det bliver noget 

med ansøgningsskemaer. Det bliver de 

rigtig IT-dårlige borgere, som stadig 

kommer her.” (Medarbejder, større 

komm. storby) 

”Er der en borgerservice om 5 år? Det 

tror jeg, der er, men i begrænset omfang. 

Jeg tror, det bliver med færre ressourcer 

til at løse opgaver og hovedsageligt 

henvendt til borgere, som skal hjælpes.” 

(Medarbejder, større komm. storby) 

”Borgerservice bliver anderledes i 

fremtiden. Bibliotek, turistbureau, politi... 

Man kommer til at samle tingene.” 

(Medarbejder, større komm., provinsby) 
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Tæt på målet, men stadig et stykke vej endnu 

De fleste kommuner vurderer, at man ikke helt når de 80% på 
kommunikation mellem borgere og myndigheder – men de fleste 
mener, at de vil komme tæt på.  
 

Dilemma i motivering af borgeren: Straf eller belønning 

Hvordan man på bedste vis får de borgere, der kan blive 
digitale, til at blive digitale er en udfordring, der naturligvis 
optager kommunerne meget:  

 Kommunerne er bevidste om gulerod- versus straf-
/piskmetoden, foretrækker ”gulerødder”, men er endnu ikke 
afklaret med, hvordan man hensigtsmæssigt endeligt 
udformer ”gulerødderne”, så de mindre IT-parate grupper ikke 
føler, at de bliver straffet 

 En ”gulerod” er typisk en økonomiske fordel (rabat), men kan 
også være ‘bedre service’ som fx hurtigere sagsgang 

Ikke helt i mål på 80%, men tæt på 
- Fokus på at udvikle de mest hensigtsmæssige ”gulerødder” 

”Vi når ikke de 80%, men vi når et 

stykke, for det tager lang tid. Vi skal jo 

bruge flere ressourcer i øjeblikket, 

end før i tiden […] Det er en stor 

investering, men jeg tror, det gavner 

på sigt.” (Chef, større komm., storby)  

 

 

”Nej, det når vi ikke, hvis jeg skal give 

den korte version. […] Vi er en lille 

kommune, der skal investere 

forholdsvis meget i 

selvbetjeningsløsninger. Jeg vil jo 

gerne have de bedste løsninger, men 

det er jo ikke altid, at prisen passer til 

det. Og hvis vi ikke får det bedste, får 

vi ikke borgerne til at bruge det. Men 

jeg vil mene, at vi når tæt derpå.” 

(Chef, mindre komm., storby) 

”Måske [skulle vi] lave nogle flere gulerødder. Det kunne være en ide, hvis du skal have et sundhedskort, og du møder op på 

kommunen, så koster det 185 kr. Hvis du gør det digitalt,  koster det 150 kr. Det er noget folk forstår. Gulerødder giver en god 

smag i munden. Eller hvis man gjorde det uden for trafiktiden, åbningstiden. I de perioder, hvor nettet ikke er så belastet. 

Umiddelbart er en pengegevinst nok dér, hvor folk reagerer stærkest. Eller en eller anden form for bonus. […] Det er sjovere at 

sælge gulerødderne end det er at svinge pisken.” (Medarbejder, mindre komm. landområde) 

Særligt chefer 
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Overvurderede besparelser? Både og… 

Man mener, at regeringens forudsete besparelse er overvurderede på kort sigt, men alle er 
overbeviste om, at de vil blive indfriet på lang sigt.  

 

Det, som pt. særligt opleves at være ressourcekrævende, men som man på sigt regner med vil 
kræve mindre, er bl.a.: 

 Medbetjening - som man formoder vil dale over tid 

 Komplekse løsninger (fx Boligstøtte) og uheldige løsninger (Folkeregister da det kræver 
manuelt arbejde bagefter) – vil blive bedre/smartere og mindre krævende 

 

Ingen mener, at man vil kunne hvile på laurbærbladene efter 1. november 

 De borgere, som i forbindelse med Digital Post, endnu ikke er ‘sat i system’ skal ‘fanges’. 

 Selvbetjeningsløsningerne udvikles/forbedres kontinuerligt, og man skal hele tiden ‘klæde 
sig på’ til nye løsninger 

 Digitaliseringen er stadig kun i starten af lavinen – den vil hele tiden udvikle sig, og man 
skal hele tiden holde sig opdateret 

 

De forudsete besparelser er delvist overvurderede 
- Stadig meget arbejde efter 1. november 2014 

Særligt chefer 
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Bilag A 
TNS Gallups kvalitative undersøgelser 
 Den kvalitative undersøgelsesform giver en dybere forståelse af baggrund og årsager til at forbrugerne 

agerer, som de gør på et marked. Den kvalitative metode giver mulighed for at give input til definitioner og 
prioritering i en efterfølgende kvantitativ fase f.eks. definition af de mest relevante forbrugssituationer eller 
valgkriterier og afgrænsning af konkurrent-feltet 

 Resultaterne af kvalitative undersøgelser er på grund af stikprøvens udvælgelse og størrelse samt de 
anvendte spørgeteknikker ikke egnede til at udtrykkes i tal og procenter eller gøres generaliserbare for hele 
populationen 

 Undersøgelsen er gennemført i henhold til ISO 20252:2012. Respondenterne i denne undersøgelse blev 
rekrutteret ud fra TNS Gallups panel GallupForum uden brug af underleverandør. Alle data samt lyd- og 
video-optagelser fra undersøgelsen vil blive slettet automatisk 1 år efter afsluttet feltarbejde. Ligeledes er 
opbevaring og brug af sådanne lyd- og video-optagelser underlagt bestemmelserne I ESOMAR’s 
internationale regelsæt 

 

 Dybdeinterview er en fleksibel proces, der giver mulighed for at forfølge de spor, der er interessante set 
fra den enkelte interviewpersons perspektiv 

 Der anvendes en semistruktureret spørgeramme, der centreres omkring undersøgelsens centrale temaer, 
hvilket sikrer et ensartet spørgeforløb, der muliggør sammenligning på tværs af målgrupper. Samtidig 
inkluderes åbne spørgsmål, der giver indblik i interviewdeltagerens eget sprog og perspektiv. Undervejs kan 
anvendes faciliterende teknikker, der blotlægger implicit viden, før-bevidste motiver og dybereliggende  
følelsesmæssige reaktioner 

 Undervejs i interviewet sørger moderator for at skabe en tryg ramme, strukturere forløbet tids- og 
indholdsmæssigt og fastholde den røde tråd i interviewet og i de enkelte svar - dog uden at være 
kontrollerende og vurderende. Der lyttes til den enkelte interviewdeltager med udgangspunkt i dennes 
sproglige / abstraktionsmæssige niveau, og der stilles uddybende og probende spørgsmål undervejs, der 
skaber flow i processen, samt sikrer tilstrækkelig dybde i interviewet 
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Bilag B 
Rekruttering 

Rekrutteringsprofil: 

 De 10 medarbejdere sidder i front desk i borgerservice. I 
deres daglige arbejde hjælper de borgerne i deres kontakt til 
kommunen, herunder med digitaliseringsudfordringer, som   
fx Digital Post eller digital selvbetjening 

 De 5 borgerservicechefer har det overordnede ansvar og 
beslutningskompetence ift. borgerservice 

 

Rekrutteringsmetode: 

 Opkald til hovednummer/reception for relevante 
medarbejdere 

 Direkte opkald til borgerservicechefer, som allerede har 
deltaget i kvantitativ fase 

 

Anonymitet og honorering: 

 Alle respondenter og kommuner er garanteret 100% 
anonymitet 

 Alle respondenter har som tak for deres deltagelse modtaget 
et gavekort til en værdi af 350 kr.  
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Bilag C 
Interviewguide 
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Bilag D 
Citater på tilladelser og ønsker ift. sagsbehandling 

”Medbetjening giver ikke mening, når man ikke engang ved, hvad deres nøglekort er. Der vil jeg 
hellere gøre det på gammeldags maner, og gøre det for dem. Vi har jo mulighed for at gøre det på 
skatten med forskud… at borgeren giver et mundtligt samtykke ift., at jeg må gå ind og handle på 
deres vegne. […] Det, vi gør, det er, at vi siger, at ‘skal jeg ikke gøre det for dig, men det er 
stadig din egen NemID, vi bruger.’ ‘Ja, det må du godt.’ Vi gør det i praksis. Vi må godt, hvis de 
står og kigger med. Vi må godt skrive tallene for dem. Vi må bare ikke sige, du skal skrive det her 
tal her. Så skal hun sige, jeg vil have, du skal skrive 70.000 ved pension. Jeg må ikke sige til 
hende, du skal skrive 70.000 ved pension. Det ville lette på skatteområdet, hvis vi kunne lave 
årsopgørelser med vores sagsbehandler-adgang. […] Så lige præcis på skatteområdet kunne jeg 
godt tænke mig, at vi kunne gøre det for dem.” (Medarbejder, mindre komm., provinsby) 

 

87 

”[Ift. den ideelle borgerservice og særligt ITudfordrede borgere] Det kunne være noget med, at vi 
som myndighed kunne udfylde [de her ansøgninger] på vegne af nogen. […] at vi i nogle tilfælde 
kunne agere myndighed igen. Fx med Boligstøtte, at vi kunne udfylde det-på-vegne-af-agtigt. Det 
ville være nemmere, at jeg bare gjorde det for dem. Så ville Udbetaling Danmark stadig få 
ansøgningen, som de gerne ville have den, digitalt osv.” (Medarbejder, større komm., storby) 

 


