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Som en del af Programmet for sammenhængende digital borgerservice har KL 
sammen med en række kommuner undersøgt potentialet for fælles udvikling og 
kvalitetsløft på selvbetjeningsområdet. Her præsenteres du for de erfaringer og 
anbefalinger, som samlet set kan uddrages af projekterne. De fem anbefalinger 
kan bruges i jeres kommune, når I skal udvikle eller optimere jeres services og 
selvbetjeningsløsninger.

I løbet af 2018-2019 har KL gennem tre pilotforløb sam-
men med fem kommuner undersøgt muligheder for, at 
kommunerne kan udvikle gode selvbetjeningsløsnin-
ger samtidig med, at kvalitetsniveauet bliver løftet og 

funktionelt blive mere ensartet. I afdækning af bruger-
perspektivet har vi undersøgt, hvordan et serviceforløb 
bedst kan understøttes digitalt, og hvad der giver værdi 
for brugeren.



Fokus på sammenhæng viser, hvor gevinsterne er
Digitale selvbetjeningsløsninger skal gøre det nemt at 
være borger. Men for kommunen er det godt at huske 
på at, selvbetjeningsløsninger kan ses som et instru-
ment, der kan understøtte hele sagsprocessen. Det 
vil sige, at vi ikke kun skal se en selvbetjeningsløsning 
som et system, der sørger for at få det rette data ind til 
sagsbehandleren ved ansøgningens start, men derimod 
som en mulighed for at understøtte hele processen 
allerede fra det tidspunkt, hvor processen starter for 
borgeren.

Der er noget at hente, når man går sine services efter i 
sømmene. Borgerens proces begynder som regel lang 
tid før selve ansøgningsøjeblikket – fx ved at søge infor-
mation. Derfor giver det mening at have indsigt i hele 
borgerens forløb, når en proces skal optimeres – fx ved 
hjælp af en servicerejse. At arbejde med selvbetjenings-
processerne som servicerejser kræver knofedt, men det 
er til gengæld også her, at optimeringspotentialet bliver 
tydeligt.

 › EKSEMPEL: 

Ansøgning om støtte til køb af handicapbil i Skander-
borg Kommune. Selve selvbetjeningsløsningen var nem 
at udfylde – det blev bekræftet af brugerne: ”Den var 
lige til – nem at forstå og nem at udfylde”. Men spurgte 
vi medarbejderne, vist det sig, at der ikke var én digital 
ansøgning, der ikke blev ledsaget af et telefonopkald. 
Hvis borgerne ikke selv ringede, blev de ringet op af 
sagsbehandleren. I dette opkald stillede medarbejderen 
en masse spørgsmål til borgeren – de hentede faktisk 
data ind, som de ikke fik systematisk via den digitale 
løsning – altså et eksempel på, at ansøgningen, som var 
nem at bruge, ikke har understøttet det videre forløb på 
en fyldestgørende måde.

Hvis I selv arbejder med at optimere eller digitalisere 
jeres digitale services, så følg disse fem anbefalinger: 

1. Begynd med borgeren
Det er borgerens forløb, der gør dig opmærksom på, 
hvilke services eller kontaktpunkter rejsen består af, og 
hvor der er plads til forbedring. Det nytter ikke at opti-
mere på en bestemt arbejdsgang, hvis det er et andet 
sted i borgerens forløb, rejsen reelt knækker. 

Kig fx efter dette, når du undersøger borgerens per- 
spektiv:

 • Hvad spørger borgeren om, når de ringer? Hvilken 
information kan de ikke finde? Hvor leder de?

 • Henvender borgerne sig, fordi de ikke forstår den 
information, de har fundet?

 • Forstår borgeren, hvad der står i de breve, kommu-
nen sender til dem? Vi ved allerede, at det er en god 
idé at sende breve uden fagsprog, men prøv at tjek-
ke, om borgeren forstår brevet – altså ved de, hvad 
de skal gøre, når de har modtaget brevet? 

2. Gør processen transparent for borgeren
Processen skal være så transparent som muligt. Det vil 
for det første sige, at man som borger skal forstå, hvad 
der foregår. Hvornår hører man noget igen? Hvad kan 
man forvente?

Der er ikke mange af os, der kan vurdere, om vores 
VVS’er eller tandlæge har gjort et fagligt godt stykke ar-
bejde. Så når vi går ud og anbefaler en god håndværker 
eller tandlæge til venner og bekendte, baserer vi det 
oftest på serviceoplevelsen. Vi baserer det på, om vi op-
lever, at vores problemer og ønsker er blevet forstået, at 
vi føler os informeret om forløbet, om der var enighed 
om opgaven, om aftaler og tidspunkter blev overholdt 
– og om vi i det hele taget har følt os trygge ved, at ved-
kommende varetog opgaven. 

På samme måde er der heller ikke mange borgere, der 
kan vurdere, om en fagmedarbejder i kommunen har 
behandlet en sag korrekt og med høj faglighed, men jo 
bedre kommunikationen er, og jo mere gennemskuelig 
processen er, jo højere er tilliden til, at man er i trygge 
hænder.



 › EKSEMPEL:

Under et interview fortalte en borger fra Aabenraa Kom-
mune, at det ville være rart vide, hvor ansøgningen lå, 
og at man fik at vide, når sagen skifter ’hus’ og sagsbe-
handler – hun udtrykte også tvivl om vilkårene for det 
lånte hjælpemiddel – hvad er aftalen? Og hvordan er 
hjælpemidlet forsikret?

Også kriterierne, der ligger til grund for afgørelsen, være 
tydelige. Det vil sige forklaret og opsat på en måde, så 
man som borger kan oversætte det til sin egen situa-
tion. Hvis man ikke har indsigt i, hvordan der bliver truf-
fet afgørelser, vil der være meget utryghed og mange 
spørgsmål undervejs – og højere sandsynlighed for at 
borger klager eller retter mange henvendelser.

 › EKSEMPEL

I Odense Kommune, hvor vi kiggede på afgivelse af 
samtykke, var det tydeligt, at borgeren som udgangs-
punkt har høj tillid til, at kommunen passer godt på 
data. Men jo mere der blev kommunikeret omkring 
samtykke og muligheder for tilbagetrækning, jo mere 
tvivl opstod der hos borgerne. For de kunne ikke selv 
regne ud, hvilke data kommunen mon havde tænkt sig 
at indhente hos en tredjepart. Det vil sige, at de faktisk 
ikke var klar over, hvilke kriterier, der lå til grund for afgø-
relsen i deres sager. En far, som havde søgt sportsklasse 
til sin søn, blev utryg ved ikke at vide, hvilke oplysninger 
kommunen mon ville hente fra skolen.

Kig efter dette, når I vil gøre processen mere transparent:
 • Hvor tydelig er processen for borgeren? 
 • Fortæller kommunen, hvad der skal ske undervejs, 

og hvad man kan forvente som borger?
 • Er der noget, kommunen ikke fortæller borgeren?
 • Hvor godt er kriterier og proces forklaret? Henvises 

der til en lovtekst – eller bliver det oversat til borge-
rens situation?

3. Giv lyd undervejs
Mange borgere oplever, at de føler sig glemt, hvis der 
går lang tid, før de hører noget fra kommunen. En 
borger havde fx tænkt, om hendes ansøgning mon lå 
under en reol. Kommunen har tendens til først at vende 
tilbage, når en sag er færdigbehandlet. Men de fleste 
borgere vil gerne høre noget undervejs. Om det er sms, 
brev eller en løsning man kan logge ind på, er meget af-
hængigt af, hvor stor en betydning denne ansøgning og 
service har for ens liv. 

Drejer det sig om et kort, ukompliceret forløb fx en 
pasbestilling, kan det være nok at sende et par sms’er 
undervejs – som de gjorde i Aarhus Kommune. Men i 
sager, der strækker sig over lang tid og har høj komplek-
sitet – ja, så er det langt vigtigere, at man hører noget en 
gang i mellem, og at man har mulighed for at genfinde 
al den information, man har modtaget eller selv givet 
undervejs i forløbet. Det er muligt, at der ikke er sket 
noget i sagen – men så er det vigtigt, at man får beske-
den: ”vi har ikke glemt dig”.

Brugerundersøgelserne viste også, at information skal 
komme løbende og på logiske tidspunkter i borgerens 
forløb. Hvis al information gives på forhånd, ser vi, at 
borgeren ikke kan optage informationen – der er for 
meget på én gang. Det kan være fordi informationen 
først er relevant for borgeren langt senere i forløbet, 
eller fordi borgeren ikke forstår, hvorfor informationen 
er relevant. Information skal altså være så meningsfuld 
og tilpasset den enkelte, at borgeren ikke selv skal løse 
en svær oversætningsopgave. 

 › EKSEMPEL

Borgere, som havde ansøgt om støtte til handicapbil – 
en proces, som kan tage op til et år – oplevede, at de fik 
information alt for sent om deres økonomiske mulighe-
der – de oplevede, at de ikke fik nok information. Om-
vendt fortalte sagsbehandlerne, at de brugte meget tid 
på at tale med borgeren, både når de sendte ansøgning 
ind og ved et første møde. Humlen var, at borgerne fik 
informationen mundtlig et år før, de skulle bruge den – 
det kunne de simpelthen ikke huske.



Spørg jer selv (og borgeren):
 • Hvor tit hører borgeren fra os i et sagsforløb? Er det 

for ofte eller ikke ofte nok?
 • Kommunikerer vi gennem de rette kanaler? 
 • Skal borger selv opsøge status på sagen eller kan vi 

sende noget undervejs?
 • Er der tale om et kort, enkelt forløb, hvor vi fx kan 

sende en status på sms?
 • Eller er der tale om et mere kompliceret sagsforløb, 

hvor borgeren har brug for at kunne læse med og 
genfinde information?

4. Kommunikér også visuelt
En proces kan være logisk for kommunen. Men er det 
ikke nødvendigvis for borgeren. Det kan være svært at 
følge logikken, huske rækkefølgen eller forstå komplice-
rede tekster. I brugerundersøgelserne stod det klart, at 
mange har brug for, at der ikke kun kommunikeres med 
tekst. Mange har brug for et visuelt overblik. I form af fx 
en tidslinje eller en kalender. 

Tjek efter:
 • Kommunikerer kommunen kun med tekst?
 • Er der noget, der kan forklares på en anden måde?
 • Kan man bruge grafiske oversigter, forklare noget på 

video eller med illustrationer?
 • Hvilken kommunikationsform passer bedst til mål-

gruppen?

5. Vær bevidst om, at ALT kommunikerer
Alle kontaktpunkter kommunikerer med borgeren – 
også det, der ikke kommunikerer bevidst. Hvis kommu-
nen som afsender ikke er bevidst om, hvordan kontakt-
punkterne skaber sammenhæng, vil modtageren selv 
forsøge at sætte forskellig information sammen.
Kommunikationen spiller en stor rolle i et sammenhæn-
gende forløb for borgeren. Uanset om borgeren modta-
ger et brev eller taler med en medarbejder, bør kommu-
nikationen være ensartet – det vil sige, at man bruger 
de samme begreber, og at medarbejderne i øvrigt er 
bevidste om, at det brev, de skal til at skrive eller den 
samtale, de har med borgeren, blot er et enkelt punkt 
blandt flere kontaktpunkter. 

Tjek serviceforløbet efter ved at stille disse spørgsmål:
 • Hvor bliver der kommunikeret omkring denne ser-

vice og hvordan?
 • Hvad siger callcenter-medarbejderen, hvad står der 

på nettet, og hvad skriver vi i brevene?
 • Er vi opmærksomme på sammenhængen, når vi 

henvender os til borgeren? – hvad er sket for borge-
ren før henvendelsen, og hvad vil der ske efter vores 
henvendelse?

Forbedring kræver ikke altid ny udvikling
Har I kigget jeres serviceforløb igennem ved at følge 
ovennævnte råd, vil der være et rigtigt godt udgangs-
punkt for at tilbyde en service, som både lever op til 
brugerbehovene samtidigt med, at I møder den for-
ventning borgeren har om god service. 
Arbejdet med fælles funktionalitet og kvalitetsløft på 
selvbetjeningsområdet har vist, at det ikke altid kræ-
ver udvikling, systemindkøb eller større forandringer 
for at kunne forbedre borgerens servicerejse. Når man 
bliver opmærksom på brugeroplevelsen og borgerens 
servicerejse vil man se, at det ikke altid er relevant at 
udvikle komponenter eller systemer – men i højere grad 
er relevant at gå sine serviceforløb igennem for at finde 
optimeringspotentialer. Der er mange knapper at skrue 
på, og det er vigtigt også at have fokus på det, der kan 
forbedres her og nu.




