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OM RAPPORTEN 
Denne rapport er en målgruppeanalyse af casen borger.dk. Casen bliver præsenteret i afsnittet 
”Præsentation af casen: borger.dk”. Rapporten er motiveret af en formodning om, at det kunne 
være problematisk for borger.dk at have hele Danmarks befolkning som målgruppe, fordi 
målgruppen vil være meget heterogen i alder, uddannelse, social baggrund, sprog, værdier mv. 
 
Vi har indledningsvis brugt en del kræfter på at operationalisere og fokusere vores undersøgelse. 
Vores afgrænsningsovervejelser bliver præsenteret i afsnittet ”Forundersøgelse”. Borger.dk har 
oplyst os om, at de fokuserer på ”den digitale borger”, med andre ord it-kyndige borgere, og at 
de anvender personas til at konkretisere målgruppen. I to borgercentre fandt vi under vores 
forundersøgelser to it-kyndige borgere, der kunne have løst deres opgave på borger.dk, men som 
i stedet var taget i et borgercenter for at få personlig betjening. Det fandt vi interessant i forhold 
til spørgsmålet om, om borger.dk når sin målgruppe. Ud fra forundersøgelserne og oplysninger 
fra Statistikbanken besluttede vi derfor at fokusere vores undersøgelse på en problematisering af, 
hvordan it-kyndige borgere i alderen 18 til 35 år ser mulighederne for digitalt at melde flytning 
til det offentlige. 
 
Vi valgte at fokusere på at melde flytning til det offentlige digitalt i det hele taget i stedet for at 
melde flytning via borger.dk specifikt, fordi det i forundersøgelserne blev klart, at folk ofte ikke 
kunne huske, hvilken offentlig hjemmeside, de havde benyttet. Det virkede heller ikke, som om 
det var dårlige oplevelser med borger.dk specifik, men mere generelle årsager omkring digital 
kontakt til det offentlige, der fik folk til at vælge personligt fremmøde. 
 
Efter forundersøgelserne og præciseringen af vores problemformulering, gik vi i gang med at 
indsamle kvalitative data om vores segments syn på at melde flytning digitalt. Den kvalitative 
dataindsamling og fortolkning bliver præsenteret i afsnittet ”Kvalitativ undersøgelse: 
Fokusgruppeinterview”. Vi besluttede at anvende et fokusgruppeinterview til dataindsamling for 
gennem gruppedynamikken at få segmentet til selv at sætte ord på flyttefasen, og hvilke 
holdninger de har, og overvejelser de gør sig i den forbindelse, og for at undgå, at vores egne 
fordomme om opgaven fik væsentlig indflydelse på dataindsamlingen. 
 
Vores fokusgruppe var sammensat af folk, der havde, og folk der ikke havde, prøvet at bruge 
borger.dk. I gruppen var der forskellige holdninger til flere af de temaer, vi introducerede. 
Gruppen behandlede blandt andet ritualer i forbindelse med flytning, at man er meget åben for 
nye ting i flyttefasen, at det administrative kommer efter det praktiske i forbindelse med flytning, 
at den digitale signatur er besværlig at bruge, og at de frygtede, at digitale henvendelser til det 
offentlige ville forsvinde i et sort hul. 
 
Via meningskondensering og analyse af de kvalitative data fra fokusgruppeinterviewet 
identificerede vi en række temaer, som dels rummer stof til besvarelse af de forsknings-
spørgsmål, vi stillede i problemformuleringen, dels peger på problemstillinger, som vi finder 
relevante for borger.dk at tage højde for i udvikling af portalen og formidling af information til 
målgruppen. Vi konkluderer på undersøgelser og analyser i afsnittet ”Konklusion”. 
 
Vi har i opgaven løbende inddraget teori i stedet for at separere teori og praksis. Vi har også 
løbende kritisk taget stilling til vores egen udførelse af undersøgelsen. I afsnitte perspektivering 
sidst i opgaven kommer vi ind på, hvilke andre undersøgelser, der kunne have været relevant, og 
hvad undersøgelsens resultat vil kunne bruges til af borger.dk. God læselyst! 
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MOTIVATION OG PROBLEMFORMULERING  
Den fællesoffentlige borgerportal www.borger.dk skal jf. regeringens it-strategi1 være det 
primære brohoved for den altomfattende digitalisering af kontakten mellem borgere og det 
offentlige. Borger.dk indeholder ud over en masse information fra det offentlige ca. 600 
selvbetjeningsløsninger2. Dette antal bliver løbende udvidet i takt med, at flere myndigheder og 
leverandører melder deres løsninger ind.  
 
borger.dk’s målgruppe er i princippet alle danske borgere, men fra borger.dk’s side fokuseres der 
især på digitale borgere, dvs. borgere der er vant til at færdes på nettet3.  
 
En stor offentlig samleportal som borger.dk er i sagens natur et meget ambitiøst og omfattende 
projekt. Dels indeholder sitet meget store mængder information og dels er den tiltænkte 
brugergruppe så bred, at den ikke i streng forstand kan betragtes som en reel målgruppe med 
fælles karakteristika. Det kan være en politisk vanskelig sag at prioritere en bestemt del af 
befolkningen. Sitet står derfor over for væsentlige kommunikationsmæssige udfordringer, som 
det i kraft af regeringens strategi for digitalisering er nødt til at forholde sig til og løse i størst 
muligt omfang. 
 

Motivation for at undersøge borger.dk 
Vores motivation for at undersøge borger.dk har været borger.dk’s udfordring i, at have hele den 
voksne danske befolkning som målgruppe. Ydermere var vi interesserede i at undersøge, om de 
personas man har fået udviklet til sitet er representative for brugerne omkring borger.dk.  
 
Vores overordnede tese er derfor, at: 
 
Der er segmenter af borger.dk’s overordnede målgruppe – hele Danmarks voksne befolkning – 
som ikke bruger borger.dk, selvom de har tilstrækkelige it-kompetencer til at få opfyldt deres 
behov for services fra det offentlige via sitet.  
 
Tesen omformulerer vi til følgende indledende arbejdsspørgsmål: 
 
Hvorfor benytter et antal danske borgere sig ikke af de tilgængelige muligheder for at få deres 
behov for service fra det offentlige opfyldt via borger.dk? 

Afgrænsning  
Det er ikke muligt inden for rammerne af denne rapport, at undersøge hvordan borgere vælger at 
løse opgaver, der relaterer sig til samtlige selvbetjeningsløsninger eller al information på 
portalen. 
 
For at operationalisere det indledende arbejdsspørgsmål til en håndterbar undersøgelse 
konkretiserer vi arbejdsspørgsmålet til en problemformulering og en række forskningsspørgsmål. 

                                                 
1 Strategi for digitalisering af den offentlige sektor 2007-2010 – Mod bedre digital service, øget effektivisering og stærkere 
samarbejde, juni 2007. Kan hentes på www.modernisering.dk [20-05-2008]: 
http://modernisering.dk/da/vision_strategi/strategi_for_digital_forvaltning/strategi_for_digital_forvaltning_2007_2010/ 
2 www.borger.dk, [03-04-2008]: http://www.borger.dk/forside/om-borgerdk#Baggrund%20og%20perspektiv 
3 Ifølge interview med VTU borger.dk’s kommunikationsmedarbejder Henriette Eskelund, se bilag 1.6. 

http://www.modernisering.dk/
http://www.borger.dk/
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Problemformulering 
Ud fra en forholdsvis omfattende forundersøgelse, som vil blive præsenteret i afsnittet 
”Forundersøgelser”, har vi identificeret en fokusopgave - at melde flytning over nettet - samt et 
segment – it-kyndige borgere i alderen 18 til 35 år - som er interessant at undersøge i forhold til 
borger.dk.  
 
I vores forundersøgelse finder vi ud af, at folk ikke skelner mellem, hvilket offentligt website de 
har benyttet. Vi vælger derfor i vores problemformulering at brede fokus lidt ud til at omfatte 
digital kontakt til det offentlige generelt. Efter som borger.dk er digital kontakt til det offentlige, 
vil en slutning fra problemer med digital kontakt til problemer for borger.dk være valid og 
reliabel, altså være korrekt og dækkende for borger.dk. Vi vil derfor ud fra vores problem-
formulering kunne tage stilling til vores tese.  
 
Vores problemformulering lyder således: 
 
Hvordan ser it-kyndige borgere i alderen 18 til 35 år mulighederne for at melde flytning til det 
offentlige digitalt? 
 
Problemformuleringens relevans i forhold til borger.dk underbygges af, at otte af de 12 personas, 
som borger.dk anvender som målgruppe, befinder sig indenfor denne aldersgruppe.  
 
Ydermere understøttes problemformuleringen i afsnittet ”Forundersøgelser” af, at tal fra 
Danmarks Statistik viser, at borgere i denne aldersgruppe flytter hyppigere end øvrige borgere, 
og at et stort antal borgere benytter sig af borgercentre i stedet for borger.dk til at melde flytning.  

Forskningsspørgsmål 
Ud fra vores problemformulering har vi opstillet en række forskningsspørgsmål, som skal hjælpe 
os med at komme frem til et svar på det problem, vi har opstillet. 
 

• Hvordan beskriver dette segment selve opgaven at melde flytning til det offentlige? 
• Hvor centralt står det at melde flytning til det offentlige i ’flyttesituationen’? 
• Kender segmentet til borger.dk? 
• I hvilket omfang har segmentet benyttet borger.dk – hvorfor/hvorfor ikke? 
• Er segmentet interesseret i at få løst deres behov digitalt - hvorfor/hvorfor ikke? 
• Hvad er segmentets forforståelse af ’det offentlige’? 
• Er der tekniske eller praktiske forudsætninger/-hindringer, som for eksempel digital 

signatur, der afholder målgruppen fra at bruge borger.dk til at opfylde deres behov? 
• Stemmer segmentets generelle it-kompetencer overens med deres brug af borger.dk? 

 

Forskningsdesign 

Forundersøgelsen 
Via en forundersøgelse ville vi afgrænse problemfeltet. Til den omfattende forundersøgelse 
benyttede vi os af 
 

• Interview med besøgende i to borgercentre 
• Interview med to borgerservicecenterchefer  
• Statistisk materiale fra borgerservicecentre i Københavns Kommune 
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• Statistisk materiale fra Danmarks Statistik 
• Interview med en repræsentant for borger.dk 
• Det omfattende datagrundlag4 for borger.dk, der er offentligt tilgængeligt 

 
Resultatet af forundersøgelsen gjorde, at vi besluttede os for at fokusere på segmentet it-kyndige 
borgere i alderen 18 til 35 år og deres syn på og overvejelser om at melde flytning til det 
offentlige. 

Fokusgruppeinterviewet 
Som baggrund for den kvalitative analyse afholdt vi et fokusgruppeinterview med syv personer 
fra dette segment. Fokusgruppeinterviewet delte vi i to lige store dele. For at afdække normer for 
gruppens praksisser og fortolkninger ved de praktiske og administrative opgaver i forbindelse 
med flytning, var vores tilgang til gruppen i første halvdel forholdsvis åben. Dette var også 
nødvendigt for at afdække, hvor meget digital kontakt til det offentlige fyldte i deltagernes 
bevidsthed i forhold til andre typer flytteopgaver. I anden halvdel blev interviewet – med hjælp 
fra projektgruppen via en kortsorteringsmetode – fokuseret på it-kontakt til det offentlige, stadig 
hovedsageligt i forbindelse med flytning. 
 

Empiri og teori 
”Analytisk pragmatisme handler for mig om, at undersøgeren lader sine valg af tilgange 
afhænge både af undersøgelsesfeltets dimensioner og af sin medbragte erkendelsesteoretiske 
bagage”.5 
 
I vores rapport er hovedvægten lagt på at fremlægge empiri og at analysere og fortolke denne jf. 
hovedvægten på kvalitative metoder i vores forskningsdesign. Vi har en teoretisk informeret 
pragmatisk tilgang til empirien i vores undersøgelse. Det betyder blandt andet, at der ikke er 
større teoretiske fremstillinger i rapporten. Vi inddrager teorien, hvor det er relevant, og har 
brugt den som baggrundsviden til eksempelvis udarbejdelse og fortolkning af spørgeskemaer. 
 
Vi har anvendt metodetriangulering i ”Forundersøgelsen” i form af ekspertinterview, 
borgerinterview - med teoretisk bund i Steinar Kvales InterView6 samt Erling Strange Nielsens 
artikel om ”Konstruktion af strukturerede spørgeskemaer”7- og inddragelse af forskellige 
kvantitative data. 
 
I designet af vores fokusgruppeundersøgelse støttede vi os til Bente Halkiers Fokusgrupper. 
Vi vurderer løbende vores undersøgelse ved hjælp af begreberne validitet, reliabilitet og 
generaliserbarhed , som bl.a. er præsenteret af Steinar Kvale i InterView8. 
 

                                                 
4 http://www.borger.dk/forside/om-borgerdk/til-myndigheder/brugercentrisk-udvikling, [20-05-2008]. 
5 Halkier, s.114f. 
6 Kvale: ”Tematisering og design af en interviewundersøgelse” i ”InterView”. I Kompendium: Målgruppeanalyse. 
7 Nielsen: ”Konstruktion af strukturerede spørgeskemaer” i ”DDA-Nyt 27”. I Kompendium: Målgruppeanalyse. 
8 Kvale: ”Reliabilitet og validitet af interview” og ”Den sociale konstruktion af validitet”, begge i ”InterView”. I Kompendium: 
Målgruppeanalyse. 

http://www.borger.dk/forside/om-borgerdk/til-myndigheder/brugercentrisk-udvikling
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PRÆSENTATION AF CASEN: BORGER.DK 
I dette afsnit vil vi præsentere vores case borger.dk. Informationen stammer fra forskellige 
offentlige tilgængelige kilder på nettet samt fra et interview med Henriette Eskelund-Hansen. Et 
fyldigt uddrag fra interviewet findes i bilagene,  

Præsentation af borger.dk 
borger.dk er den overordnede digitale grænseflade mellem det offentlige Danmark og landets 
borgere. I forretningskomponentbeskrivelsen9 er borger.dk beskrevet på følgende måde: 
 
”Den fællesoffentlige borgerportal borger.dk’s funktion, er at være den fælles digitale 
servicekanal for den offentlige sektor: 
Visionen for borger.dk: ’Din digitale adgang til hele den offentlige sektor’[…] 
Mission for borger.dk: At koordinere en overskuelig, sammenhængende og effektiv 
præsentation af hele den offentlige sektors digitale services til borgerne.” 
 
Et centralt punkt i den fællesoffentlige borgerportals formålsbeskrivelse er at øge kvaliteten af 
det samlede digitale servicetilbud og dermed øge borgernes anvendelse af digitale løsninger. 
 
Arbejdet med udviklingen af borger.dk indledtes i 2005. Borger.dk-portalens 1. version blev 
præsenteret i januar 2007, og i oktober 2008 præsenteres version 2 af portalen.10 
 

borger.dk’s afsender 
Casens afsender er ’det offentlige’ Danmark: 
 

• Regeringen  
• KL (Kommunernes Landsforening) 
• VTU (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling) 
•  IT- og Telestyrelsen, som er en del af VTU 
• Offentlige institutioner, hvis information borger.dk formidler videre 
• Webmastere og -redaktører hos borger.dk 
• Offentligt ansatte, der udfører personlig betjening ansigt til ansigt. 
• Konsulentvirksomheden, Creuna11, der udviklede persona-værktøjet 

 
Webmasterne og de offentligt ansatte udgør på hver deres måde kontaktfladen mellem borgerne 
og ’det offentlige’, og er derfor i særdeleshed betydningsfulde for borgernes oplevelse af service 
fra det offentlige. 
 

                                                 
9 Rammebeskrivelse af borger.dk udleveret i printet form af Henriette Eskelund. 
10 Om udvikling og versioner af borger.dk, se bilag 1.7. 
11 Creuna, se http://www.creuna.dk/. 
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Fordeling af ansvar for informationstekster og selvbetjening 
Borger.dk er en portal, der samler offentlig information og flere forskellige selvbetjenings-
løsninger. De enkelte løsninger ligger decentralt hos kommunerne og er stillet til rådighed i 
borger.dk’s grænseflade gennem iFrames. it firmaet KMD er den primære leverandør til 
kommunerne, men da kommunerne ikke er tvunget til at anvende samme leverandør, er der ca. 
15 til 20 forskellige tekniske leverandører indvolveret, med risiko for svingende kvalitet af 
løsningerne til følge. 

 

borger.dk’s målgruppe: Danmarks befolkning kogt ned til 12 personaer 
I udviklingen af borger.dk er fokus lagt på den på den digitale borger, dvs. borgere der er vant til 
at færdes på nettet12.   
 
Som forarbejde til lanceringen af borger. 1. januar 2007 udviklede konsulentfirmaet Creuna 12 
personaer, som har til formål at konkretisere målgruppen for borger.dk og andre offentlige 
hjemmesider. Personaerne er konstrueret på grundlag af statistisk materiale om den danske 
befolkning, der blandt andet bestemmer befolkningen ud fra it- niveau. Personaerne er et redskab 
til at give de tørre, anonyme tal profil og ansigt. 

Personaer 
Personaerne er udviklet på baggrund af indsamlet data fra forskellige brugerundersøgelser 
herunder spørgeskemaer, usability-tests, interviews og antropologiske feltundersøgelser såsom 
observationer.13 
 
I Den Digitale Taskforces personarapport14 fra 2006, som ligger til grund for anskueliggørelsen 
af de 12 personaer, præciseres det, at:  
 
”En persona er ikke en udvalgt repræsentant for målgruppen, men derimod en sammensætning af 
data om målgruppen, der skal dække flest mulige interessenter uden at miste sin 
sandsynlighed”15. 
 
Rapporten antager på baggrund af tidligere nævnte rapporter fra henholdsvis Alsted Research og 
Teknologisk Institut, at borgernes it-kompetencer er centrale for deres brug af digitale 
selvbetjeningstilbud. Personaernes profiler er bl.a. konstrueret ved hjælp af klassificeringer eller 
grupperinger af befolkningen ud fra it-kompetencer: 
 
 
Profil Karakteristika Del af DK’s befolkning 
Den usikre bruger Forholdsvis lavt it-kendskab 8 % 
Den habile bruger Anvender internet til 

informationssøgning og e-mail 
24 % 

Den rutinerede bruger Anvender it privat og fagligt til 
informationssøgning og 
selvbetjening. Lystbetonet 
anvendelse. 

55 % 

                                                 
12 Ifølge interview med borger.dk kommunikationsmedarbejder Henriette Eskelund, se bilag 1.6. 
13 www.computerworld.dk, 01-05-2007. 
14 Den Digitale Taskforce: ”Personas til den fællesoffentlige borgerporta”l. 
15 Ibid.: s. 7. 

http://www.computerworld.dk/
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Den professionelle Omfattende it-kendskab. 
Anvender it på højt niveau. 
Kan f.eks. lave hjemmesider 

10 % 

Den danske befolknings it-kompetencer ifølge Den Digitale Taskforces rapport, ”Personas til den 
fællesoffentlige borgerportal”.16 
 
Ud fra de fire ovennævnte it-niveauer samt det øvrige datamateriale konstruerede 
konsulentbureauet Creuna følgende 12 personaer: 
 
Persona Alder Brugerprofil 

(Alsted) 
Anna 
Peter 
Ahmad 

27 
33 
32 

Professionel 
Professionel 
Rutineret 

Christian 
Henrik 
Lars 
Maria 
Rikke 

19 
25 
59 
34 
18 

Rutineret 
Rutineret 
Rutineret 
Rutineret 
Rutineret 

Helle 42 Habil 
Bjørn 
Mehtap 

64 
21 

Habil 
Habil 

Birgit 60 Under usikker 
De 12 personaer.17 
 
Én persona, Birgit på 60, er konstrueret til at blive anvendt som såkaldt ”ekskluderende 
persona”, dvs. ”en persona, man i et vist omfang undlader at designe til”18. Birgit tjener altså til 
at anskueliggøre en målgruppe, som man i første omgang fravælger. 
 
Med en anden persona, Lars på 59, har man bevidst foretaget en ”fremskrivning” af it-
kompetencerne hos en ældre målgruppe, fordi man i løbet af få år forventer en vækst i gruppen 
af ældre borgere, som nærmer sig pensionsalderen, men som samtidig er rutinerede it-brugere. 
 
I borger.dk’s supplerende guide19 til rapporten opereres der med ”primære personas”. Det 
fremgår, at ikke alle personaer er lige væsentlige i alle situationer: ”At definere primære 
personas handler helt enkelt om at vælge de personas ud af de 12, der har brug for de ydelser og 
behov, der er i jeres service”. 
 
Snittet, man lægger, afhænger altså af, hvad man vil undersøge eller udvikle design til. Det 
afhænger dels af den service, der tilbydes. F.eks. kan et udvalg af personaer komme i spil i 
forhold til én sektion af portalen, som henvender sig til folk med børn, mens et andet snit vil 
være relevant i forhold til en sektion om ældre eller om sundhed og sygdom. 
 

                                                 
16 Profilerne fremgår også af http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/publikationer/2005/digital-kommunikation-mellem-det-
offentlige-og-borgerne/baggrundsnotat.pdf, [20-05-2008] (vores skema). 
17 http://www.borger.dk/lib/docs/Personasrapport%20v%201.1.pdf, [20-05-2008] – (vores skema) 
18 ”Personas til den fællesoffentlige borgerportal”, http://www.borger.dk/lib/docs/Personasrapport%20v%201.1.pdf, s.8. 
19 www.borger.dk, [03-04-2008]: Guide: Vælg primære personas: http://www.borger.dk/forside/om-borgerdk/til-
myndigheder/brugercentrisk-udvikling. 

http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/publikationer/2005/digital-kommunikation-mellem-det-offentlige-og-borgerne/baggrundsnotat.pdf
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/publikationer/2005/digital-kommunikation-mellem-det-offentlige-og-borgerne/baggrundsnotat.pdf
http://www.borger.dk/lib/docs/Personasrapport%20v%201.1.pdf
http://www.borger.dk/
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FORUNDERSØGELSE 
Vores motivation for at undersøge borger.dk var at afdække evt. problemer ved at have hele den 
voksne danske befolkning som målgruppe. Som en forundersøgelse til konkretisering af vores 
tese benyttede vi os af en slags omvendt bevisførelse, ved at undersøge hvilke opgaver hvilke 
borgerne løser ved personlig henvendelse i borgercentrene sammenholdt med deres it-for-
udsætninger for at kunne have løst opgaverne online. 
 
For at øge vores baggrundsviden om borger.dk, fik vi arrangeret et interview med borger.dk 
repræsenteret ved kommunikationsmedarbejder ved IT- og Telestyrelsen og kontaktperson på 
samarbejdsaftalen mellem borger.dk og Den Digitale Taskforce, Henriette Eskelund-Hansen. 
 
Desuden havde vi en samtale med lederne på to Københavnske borgercentre. Endelig samlede vi 
statistiske data til at underbygge vores valg af målgruppe og fokusopgave. 

 

Metodiske overvejelser 
Vi besluttede os for en omvendt bevisførelse ved via en interviewbaseret stikprøveundersøgelse 
at undersøge, hvilke opgaver borgerne kom for at få løst i to borgerservicecentre. Kunne vi finde 
nogen fra den fællesoffentlige borgerportals målgruppe, som kunne have løst deres opgaver 
digitalt? 
 
Vi udførte interviewene fra en på forhånd veltilrettelagt spørgeguide, som skulle give 
begyndende svar på nogle af vores forskningsspørgsmål. Vi indsamlede data om deres ærinder, 
og undersøgte efterfølgende, om der via borger.dk eksisterer en offentlig selvbetjeningsløsning 
på disse ærinder. Derudover spurgte vi ind til deres kendskab til borger.dk, og om de har forsøgt 
at løse deres opgaver der.  
 
I spørgsmålet om kendskab til hhv. borger.dk og digital signatur, er der potentielle validitetsfejl i 
form af en variant af en say-do-konflikt, da borgerne måske vil have større tendens til at svare 
bekræftende end det modsatte. Derudover spurgte vi, om de havde en digital signatur, - som er 
en forudsætning for at benytte de fleste selvbetjeningsløsninger – eller om de kendte til digital 
signatur. Vi bad dem desuden kategorisere sig selv som it-bruger ud fra Alsteds inddeling 
(usikker, habil, rutineret, professionel, se s. 8) og vi foretog krydsreference til spørgsmål om, 
hvordan de bruger it for at kunne tjekke nogenlunde sammenlignelighed med Alsted inddeling.20  
 
Endelig havde vi også to krydsrefererende spørgsmål - for på dette område at styrke 
undersøgelsens reliabilitet - om borgerne foretrak personlig eller digital kontakt til det offentlige. 
Desuden sørgede vi for, at datasættet indeholdt demografiske data i form af: køn, alder, 
uddannelse, stilling, civilstand, børn, og etnicitet.  
 
Vi var på forhånd bevidste om, at vi ikke kunne generalisere den begrænsede empiri ud fra den 
kvantitative videnskabs analyse og fortolkningsmetode. Vi har alligevel anlagt en forsigtig 
pragmatisk tilgang til materialet, hvor vi har samlet og kondenseret materiale og uddraget 
tendenser. Fortolkningskonteksten er overvejende ’selvforståelse’21 og i mindre grad ’kritisk 
common sense-forståelse’, selvom vores interviewguide har lagt op til det. Det er overvejende 

                                                 
20 Hvilket vi dog ikke benytter os af. 
21 Kvale: ”Mangfoldigheden af fortolkninger” i ”InterView, s. 210f. I Kompendium: Målgruppeanalyse. 
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dét, den interviewede siger, der gælder. Vi har fremhævet enkelte udsagn, som var særligt 
interessante i forhold til at få konkretiseret vores tese.  
 

Forundersøgelser: borgerservicecentre og VTU 
Vi interviewede i alt 26 informanter på to borgercentre i hovedstadsområdet, Vanløse 
Borgerservice fredag 29. februar 2008 om formiddagen og Østerbro Borgerservice fredag 
eftermiddag 7. marts 200822. Valget af hovedstadsområdet skete af praktiske grunde, fordi 
projektdeltagerne bor i hovedstadsområdet.  
 
I Vanløse talte vi med de første 14 informanter. Blandt dem var der en overvægt af pensionister 
og ledige/arbejdssøgende, samt en del som var på barsel eller havde ’fleksible’ jobs, som tillod, 
at de kunne besøge borgercentret på dette tidspunkt. Nogle ærinder krævede personligt 
fremmøde (3 henvendelser vedr. pas), mens en del kunne være klaret over nettet eksempelvis på 
borger.dk. Pensionisterne, vi talte med, var mindre it-kyndige og foretrak desuden den personlige 
kontakt. Derudover var der en del nydanskere. 
 
Ved besøget på Østerbro Borgerservice talte vi med 12 borgere. Vi traf dobbelt så mange mænd 
som kvinder. Ud over det var det en forholdsvis homogen flok. Unge mellem 19 og 35, med en 
enkelt undtagelse. De fleste veluddannede eller studerende på vej til at blive det. Halvdelen 
betegnede sig selv som yderst it-kyndige. Kun én betegnede sig selv som usikker it-bruger. 
Personen havde en lav uddannelse. 
 
Tre havde henvendelser vedrørende skattespørgsmål. Ellers drejede henvendelserne sig om 
fornyelse af kørekort eller erhvervelse/fornyelse af pas til sig selv eller til børnene. Flere af disse 
havde printet blanketter ud hjemmefra og konstateret, at ikke hele seancen kunne ordnes på 
borger.dk. Personligt fremmøde var nødvendigt. 
 
Vi spurgte ”Hvad synes du om elektronisk betjening i stedet for personlig betjening?” og mange 
svarede positivt. To ville ikke bruge elektronisk betjening til meget private ting, og to sagde at 
digital betjening var en god måde at forberede sig på til at møde op i borgerbetjeningen, 
eksempelvis at printe formularer ud og udfylde hjemmefra. Spørgsmålet blev præciseret i 
forhold til kontakten til det offentlige, og dertil svarede de fleste, at de foretrak digital betjening. 
Én person, den lavt uddannede fra før foretrak personlig betjening ved henvendelser til det 
offentlige. To specificerede digital betjening som e-mail kontakt, og én ønskede skriftlig kontakt 
per brev for at kunne arkivere manuelt. 
 
Besøget hos VTU gav indblik i den struktur og ansvarsfordeling, der gør sig gældende for et så 
omfattende projekt som borger.dk. Borger.dk er i en fase, hvor de digitale løsninger er samlet og 
koordineret i et vist omfang, men hvor der ikke er retningslinjer for den præcise udmøntning af 
den digitale selvbetjening. 
 
Vi erfarede f.eks., at det ikke fra centralt hold er muligt at måle og evaluere digitale services som 
lægeskift og flyttemeddelelse, fordi udvikling og implementering af sådanne løsninger foregår 
decentralt og altså i princippet på 98 forskellige måder for de 98 kommuner, om end der i praksis 
i høj grad vil forekomme genbrug af og samarbejde om løsninger. Personaerne kan ses som et 
forsøg på fra centralt hold på at skabe og tilbyde en fælles platform for kommunikation om 
målgrupper. 

                                                 
22 Resultater fra stikprøveundersøgelsen findes i skemaform i bilag1.2. 
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Opsamling og begyndende segmentering 
Størstedelen af de fremmødte borgere i borgercentrene, som vi taler med, skal faktisk have løst 
opgaver, som kræver personligt fremmøde: pas (10) og kørekort (6). En gråzone er de mere 
specifikke spørgsmål, som er ikke lige til at få løst via en forholdsvis generisk selvbetjenings-
løsning. 
 
17 af de 26 interviewede var it-kyndige i alderen 18 til 35 år. Vi vil fremhæve fire respondenter, 
som skilte sig ud i forhold til vores tese, da de kunne have løst deres opgaver digitalt, og havde 
forudsætningerne for at gøre det. Aldersspredningen var forholdsvis lille, fra 20 til 32 år, på de 
fire interviews. 
 
To informanter havde ’simple’ skattespørgsmål, som kunne være løst via digital selvbetjening. 
Den ene var en mand på 26 år, som dog slet ikke var interesseret i løse sine opgaver digitalt. Den 
anden var en 32-årig, professionel, kvindelig it-bruger, med digital signatur og ønske om digital 
betjening, som gik på borgercentret for at få printet sit skattekort – og som ikke kunne huske, om 
hun havde forsøgt på borger.dk, skat.dk eller kk.dk. Hun burde ikke have behøvet at være i 
borgercentret og havde dog også forsøgt at løse opgaverne online. 
 
To yngre informanter var særligt interessante , og de kom til at stå helt centralt i vores valg 
fokusopgave: flytning23. Den ene var en kvinde på 20 år, som skulle skifte læge i forbindelse 
med en flytning, og den anden en mand på 21 år, som skulle anmelde flytning. Begge havde en 
gymnasial eksamen og havde rimeligt gode it-kundskaber, og begge havde ærinder, som kunne 
have været løst på digitalt. Derudover tilkendegav begge - direkte adspurgt - at de faktisk 
foretrak digital kontakt med det offentlige.  
 

Stikprøvematerialets validitet og reliabilitet 
Som stikprøve-identificering af potentielle digitale brugere i borgerservicecentrene er vores 
undersøgelse valid. Hvis andre havde foretaget en tilsvarende undersøgelse på samme tidspunkt, 
ville de have fået samme resultat. Metoden er ikke valid i forhold til en kvantificerbar 
repræsentativitet først og fremmest pga. det lille data. Datoerne (29. februar og 7. marts) er f.eks. 
væsentlige i forhold til vores senere valg af fokusopgave, flytning, som jo som regel sker 
omkring d. 1 i måneden. Vores fokusgruppeinterview viser, at anmeldelse af flytning er lavt 
prioriteret i forhold til praktiske gøremål og først finder sted senere i flytteforløbet. Måske ville 
vi have mødt flere, som skulle anmelde flytning i perioden 1.-5., da nogen fra målgruppen måske 
ved at flytteanmeldelse skal finde sted indenfor fem dage efter flytningen (fra f.eks. Post 
Danmarks flyttemappe.) Måske havde vi ikke mødt nogen flytteanmeldere midt på måneden, og 
så havde vores efterfølgende forskningsdesign måske set meget anderledes ud.24 
 
Vi søgte at holde høj reliabilitet i vores undersøgelse, bl.a. med krydstjek af samme spørgsmål, 
men der kan være mindre fejl i den indsamlede data. Reliabilitet daler lidt, når vi f.eks. spørger 
om borgerne ’foretrækker elektronisk eller personlig betjening’ og to identificerer elektronisk 
betjening som e-mailkontakt, når vi mener ’digitale selvbetjeningsløsninger’. En enkelt 
interviewer har desuden erkendt at have spurgt, om borgeren ’var gift’ frem for interviewguidens 
ordvalg ’civilstatus’ som også omfatter samlevende. 
                                                 
23 Vi fravælger at undersøge selvbetjeningsløsninger på skat jf. de to andre interview. Selvbetjening vedr. skat kan have mange 
parametre, mens digital anmeldelse af flytning er en mere ensartet og enkel handling – og dermed lettere at beskæftige sig med i 
en undersøgelse som vores. 
24 Overvejelserne kunne også have været kategoriseret som overvejelser om analytisk generaliserbarhed jf. Kvale: ”Den sociale 
konstruktion af validitet” i ”InterView”, s. 228. I Kompendium: Målgruppeanalyse. 
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Generalisering og kvantitative data 
Vores forundersøgelse er i sig selv ikke generaliserbar i videnskabelig kvantitativ forstand. Via 
en metodetriangulering mellem vores borgerinterviews - som rettede vores blik mod unge og 
flytning - og tilgængelig kvantitativ data, vil vi argumentere for en statistisk understøttet 
generalisering25 af vores problemformulering. 
 
Under vores samtale med borgercenterchef Kurt Petersen, Vanløse, oplyste han, at der i 
Københavns Kommune er ca. 500.000 personlige borgerhenvendelser om året. De mest 
markante henvendelser fordeler sig således: 
 
Skat: ca. 75.000 
Sygesikring: ca. 60.000 
Flytninger: ca. 54.000 
Lægeskift: ca. 90.000 
 
Ved selve mødet er der to fra vores gruppe til stede, en interviewer og en referent. Lige nøjagtig 
disse tal har både interviewer og referent noteret. Tallene er medvirkende til at vi indsnævrer 
problemfeltet, som vi gør, bl.a. fordi vi har en antagelse om at sygesikring, flytning og lægeskift 
- som tilsammen udgør 2/5 af de personlige henvendelser - kan være relateret.26 
 
Da vi efterfølgende beder Kurt Petersen at eftersende tallene med henblik på dokumentation i 
denne rapport, kan disse tal dog ikke fremskaffes27. I stedet får vi blandt mange andre 
statistikker en top 10-liste over borgerservicecentrenes mest løste opgaver, hvoraf det fremgår at 
flytning er den 4. hyppigste løste opgave i borgerservicecentrene. Pas og skat er ikke 
overraskende de to mest løste opgaver pga. hhv. krav om borgerfremmøde og kompleksiteten i 
kattespørgsmål. 

 

                                                

s

 
25 Kvale: ”Den sociale konstruktion af validitet” i ”InterView”, s. 228. I Kompendium: Målgruppeanalyse. 
26 Eftersom vi siden erkender, at vi ikke kan afdække de indbyrdes relationer, vælger vi at fokusere på flytning. 
27 Vi har ikke kunnet identificere fejlkilden. Begge tilstedeværende fra gruppen havde indtryk af, at Kurt Petersen læste tallene op 
fra en skærm. Den vigtige lære for gruppen var, at man skal bede om dokumentation i situationen. 
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Figur 1 
Top 10 over mest løst opgaver i borgerservicecentrene i Københavns Kommune i 2007. Ud af 281374 
henvendelser ved ”personligt fremmøde”, drejede 16013 om flytning, som altså er den fjerde hyppigst løste 
opgave i borgerservicecentrene.28 
 
Statistik fra Den Digitale Taskforce i januar 2007 viser, at kun en forsvindende lille del af 
borgerne, 3,6 %, bruger muligheden for at melde flytning digitalt.  
 

Digital service Antal sager hvert år Digital  
anvendelsesgrad 
i %  

Udfylde flyttemeddelelse  850.000 3,6 % 

Ansøgning om lægeskift eller nyt sygesikringskort 233.004 2,5 % 

Tyverianmeldelse 265.813 5,6 % 

Ansøgning om SU 278.826 25,9 % 

Figur 2 
”Anvendelsesgraden på fire digitale løsninger i dag – illustrerer potentialet” er overskriften på sliden fra en 
powerpoint-præsentation fra Den Digitale Taskforce29 dateret 30. januar 2007. Kun 3,6 procent brugte da de 
digitale tilbud til at udfylde flyttemeddelelse. 
 
 
Statistikken fra hhv. Københavns Kommune og Den Digitale Taskforce giver altså rigeligt belæg 
for, at hævde, at kun et fåtal af danskerne melder flytning digitalt.  
                                                 
28 Dataudtræk fra borgerservicecentrenes statistik venligst fremsendt pr. mail af Kurt Petersen. 
29 http://borger.dk/lib/docs/Oplaeg_af_Mette_Margrethe_Elf.ppt - slide 4, [14-05-2008] 

http://borger.dk/lib/docs/Oplaeg_af_Mette_Margrethe_Elf.ppt%20-%20slide%204
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Vi får bekræftet vores antagelse, at yngre, voksne flytter hyppigere end den øvrige befolkning ud 
fra statistisk fra Danmarks Statistik. 
 

 
Figur 3 
Interne flytninger i Københavns Kommune i 2007 fra Danmarks statistik30. Fra de 18-årige stiger flytte-
frekvensen drastisk og begynder at aftage igen med folk i midten/slutningen af 30’erne. 
 
I forhold til vores stikprøve, hvor de to særligt interessante respondenter var hhv. 20 og 21 år, 
identificerer vi ud fra ovenstående segmentet for vores undersøgelse til at omfatte it-kyndige i 
aldereden18 til 35 år - og ikke kun borgere i start-20’erne. 
 
Dette segments relevans underbygges yderligere af, at kommunikationsmedarbejder Henriette 
Eskelund fra IT- og Telestyrelsen under et møde tilkendegav, at denne aldersgruppe hører til 
borger.dk’s primære målgruppe, den ’digitale borger’. Endelig er størstedelen af de udviklede 
personaer – som borger.dk bruger som målgruppe31 – netop i denne aldersgruppe: 8 ud af 12 
personaer.  
 
Persona Alder Brugerprofil 

(Alsted) 
Anna 
Peter 

27 
33 

Professionel 
Professionel 

Ahmad 
Christian 
Henrik 
Maria 
Rikke 

32 
19 
25 
34 
18 

Rutineret 
Rutineret 
Rutineret 
Rutineret 
Rutineret 

Mehtap 21 Habil 
Figur 4 
De otte personas, der ’matcher’ vores segment. 

                                                 
30 Tallene er hentet på statistikbanken.dk (Vores diagram). 
31 ”På spørgsmålet om målgruppen for borger.dk svarede Henriette, at personaerne er målgruppen, se bilag 1.6. 
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Delkonklusion: Afgrænsning af fokusopgave og målgruppe 
Blandt 26 borgere vi interviewede i to borgercentre, fandt vi to særligt interessante cases: en 20-
årig kvinde, som skulle skifte læge i forbindelse med en flytning, og en 21-årig mand, som skulle 
melde flytning. Begge var rutinerede it-brugere, begge havde ærinder, der kunne have været løst 
ved digital selvbetjening, og begge tilkendegav, at de foretrak den digitale kontakt med det 
offentlige, så de kunne have sparet tid. 
 
Ud fra statistisk materiale, der viste dels at borgere i alderen 18-35 år flytter oftere end andre 
aldersgrupper, dels at kun et fåtal af flytninger meldes online, har vi sandsynliggjort og 
underbygget, at der er et generelt problem her, som er værd at undersøge. Segmentets vigtighed 
understøttedes af, at det står som den centrale målgruppe for borger.dk. 
 
Selvom der i vores forundersøgelser er en overvægt i gruppen af borgere i alderen 18 til 35 år, 
der ønsker at løse deres opgaver elektronisk, og som har kompetencerne, er det indlysende, at 
gruppen ikke er repræsentativ, eftersom vores interviewforundersøgelser i sig selv ikke er repræ-
sentative. Gruppen kan ikke forventes at være de eneste, der ønsker at løse deres opgaver 
elektronisk og har de nødvendige it-kompetencer. 
 
Alligevel identificerer vi ud fra vores spørgeskema forundersøgelser i de to borgercentre en 
målgruppe ud fra den ovennævnte, der som minimum er habile it-brugere, og som udtrykker 
interesse for at benytte borger.dk til at løse deres opgaver, men som alligevel har valgt at få deres 
behov dækket i et borgercenter. 
 
Vores segment har dermed følgende karaktertræk: 
 
Myndige unge i alderen 18-35 år, der generelt har habile til professionelle it-kundskaber, fordi 
de er vant til at bruge internettet til at løse forskellige opgaver, og som på grund af en 
omskiftelig fase i deres tilværelse ofte har kontakt med det offentlige i forbindelse med flytning. 
 
Med forundersøgelsen og den statistiske generalisering af den, har vi indsnævret vores 
arbejdsspørgsmål til følgende kvalitative problemformulering: 
 
Hvordan ser it-kyndige borgere i alderen 18 til 35 år mulighederne for at melde flytning til det 
offentlige digitalt? 
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KVALITATIV UNDERSØGELSE: FOKUSGRUPPEINTERVIEW 
Størstedelen af dem, vi talte med i forundersøgelserne, var positive over for at løse deres 
offentlige opgaver elektronisk. Det gælder også 13 ud af de 17 personer, der er inden for vores 
segment. Alligevel var de gået til et borgercenter for at løse deres opgave ansigt til ansigt. Det er 
tankevækkende og indikerer, at der må være faktorer, der afholder folk fra at benytte sig af de 
digitale muligheder. 
 
Vi ønskede med den videre undersøgelse at undersøge de forskellige udtalte og uudtalte 
faktorers indflydelse på folks valg eller fravalg af en digital løsning, hvilket vi vurderede bedst 
ville kunne lade sig gøre med en kvalitativ tilgang. Vi vurderede, at den type data, vi ønskede at 
samle, lagde mest op til en kvalitativ undersøgelse. Desuden gjorde tidsrammen for kurset det 
vanskeligt at nå både en kvalitativ og en omfattende kvantitativ undersøgelse. 
 
Vi besluttede at afholde et fokusgruppeinterview om flytning. Interviewet skulle omfatte: 

• Igangsættende kreativ metode 
• Kvalitative interview til afdækning af normer og opgaver ved flytning 
• Kortsorteringsmetode til identificering, gruppering og prioritering af opgaver 
• Kvalitative interview til afdækning af holdninger til og viden om at løse disse opgaver 

digitalt, herunder kendskab til borger.dk 

Kvalitative metodeovervejelser 
Bente Halkier beskriver fokusgruppeinterview som en særlig form for kvalitativt interview, hvor 
en gruppe mennesker er samlet for at interagere omkring et forskerbestemt emnefokus under 
ledelse af en forsker32  
 
Et fokusgruppeinterview giver en åben og ikke-invasiv tilgang, hvor moderators primære opgave 
er at muliggøre den sociale interaktion blandt deltagerne omkring emnefokus33. Moderator har 
altså ikke en liste af entydige spørgsmål, der skal besvares, men fokuserer på at fremme dialogen 
mellem deltagerne om de spørgsmål, der opstår ud fra emnet i interaktionen. 
 
Vi valgte at prioritere et fokusgruppeinterview frem for individuelle interview og gruppe-
interview34, fordi vi vurderede, at en fokusgruppe ville være bedst egnet til at begrænse ind-
flydelsen fra vores egne fordomme, da vi ikke i samme grad skulle spille en aktiv, udspørgende 
rolle. Forebyggelsen af påvirkning fra egne fordomme var væsentlig for at sikre validiteten af 
vores observationer. Individuelle interview ville desuden være betydeligt mere tidskrævende. 
 
En risiko generelt ved fokusgruppeinterview er gruppepres. Det kan f.eks. have indflydelse på 
interaktionen deltagerne imellem, at den enkelte deltager ikke vil fremstå dummere eller mere 
bagud med anvendelse af it end de andre deltagere. Eftersom folk ofte også i hverdagen er udsat 
for gruppepres fra f.eks. venner, familie og kolleger, vurderede vi ikke, at der på dette punkt var 
problemer i forhold til undersøgelsens validitet. 
 
Vi besluttede at sætte en maksimal tidsramme på 2 timer til interviewet, som vi ville informere 
alle deltagere om i forbindelse med rekrutteringen, så de på forhånd vidste, hvad de sagde ja til. 

                                                 
32 Halkier, s. 11-12. 
33 Halkier, s. 54-56.  
34 En skelnen mellem gruppeinterview og fokusgruppeinterview kommer fra Bente Halkier: Halkier, s. 11. 
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For ikke at bruge meget tid på præsentationer besluttede vi at afrunde fokusgruppeinterviewet 
med at uddele et demografisk spørgeskema35, som deltagerne skulle udfylde på stedet. Vi ville 
efterfølgende benytte data til at se på forbindelser mellem holdninger og demografiske forhold. 
 
Rekruttering 
Vi besluttede at få input om flytning fra it-kyndige personer i alderen 18-35 år. Men i 
rekrutteringen screenede vi ikke for deltagernes holdning til at løse flytterelaterede opgaver 
digitalt. Det skyldes, at vi ikke i denne fase ønskede at spore deltagerne ind på, hvad vi ville 
undersøge, ved at spørge til deres holdning til offentlig opgaveløsning over nettet. 
 
Vi vurderede, at forhåndsviden og bevidst stillingtagen til digitale løsninger forud for interviewet 
ville give et mindre pålideligt (reliabelt) billede af, hvilke værdier og betydninger informanterne 
selv tillagde den digitale adresseanmeldelse som del af flyttefasen som helhed. Samtidig mente 
vi, at muligheden for både positive og negative holdninger til problemet ville kunne gøre 
interaktionen mere dynamisk og derfor ikke udgjorde et problem, men snarere en ekstra bonus.  
 
I forhold til flytteopgaver ønskede vi at rekruttere personer, der havde deres oplevelser og tanker 
omkring flytning forholdsvis præsente og så at sige mentalt var sporet ind på flytteprocessen. 
Det vurderede vi ville være tilfældet, hvis folk var flyttet inden for de seneste to år eller havde 
planlagt at flytte inden for det næste år. Vi satte altså følgende kriterier for rekruttering af 
deltagere: 

• It-kyndig mand eller kvinde i alderen 18-35 år 
• Skal have flyttet inden for de seneste to år eller planer om at flytte inden for ét år 

 
Vi rekrutterede deltagerne via projektgruppens fjerne netværk. I den forbindelse besluttede vi at 
undlade at rekruttere fra vores nære personlige netværk for at undgå, at den personlige relation 
skulle påvirke interviewet, f.eks. ved at hæmme tale- og spørgefrihed eller ved at fastholde 
deltagerne i den rolle, de normalt indtager i den sociale relation til kæreste, ven eller samlever 36. 
 
Samtidig tilstræbte vi, at deltagerne ikke kendte hinanden på forhånd. Der er argumenter både 
for og imod. Hvis de kender hinanden, kan det være lettere at få snakken i gang, fordi man ikke 
skal bruge tid på at etablere en rollefordeling i gruppen. Til gengæld giver kendskab den risiko, 
at fokusgruppens interaktion bliver præget af en indforstået dialog, som det kan være svært at 
håndtere under interviewet og efterfølgende i fortolkningen37. På baggrund af vores begrænsede 
erfaring med tolkning af fokusgruppeinterview besluttede vi at gå efter den model, der vil give 
de mest transparente data. De to kreative metoder skulle forebygge, at deltagerne holdt sig 
tilbage på grund af usikkerhed i forhold til de andre i fokusgruppen. 
 

Lokation, rollefordeling og dataindsamling 
Når man skal vælge lokation, vælger man ifølge Bente Halkier typisk mellem et neutralt sted, et 
emnespecifikt sted eller hjemme hos en af deltagerne38. Vi havde ikke et hjem under flytning, 
eller en halvfyldt flyttebil til rådighed og fravalgte derfor et emnespecifikt sted. I stedet valgte vi 
at afholde interviewet på neutral grund, men skabe associationer til flyttesituationen via den 

                                                 
35 Se skematisk sammenfatning i bilag 2.7. 
36 Halkier, s. 35–38. 
37 Halkier, s. 30–35. 
38 Halkier, s. 41–43. 
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kreative metode. Vi antog, at IT-Universitetet var et neutralt sted, men som vi vil vende tilbage 
til, var stedet med til at skabe en vis forventning om, at emnet var noget it-relateret. 
 
Vi fastsatte tidspunktet til kl. 19-21 ud fra, at personer i aldersgruppen kunne have 
erhvervsarbejde. Det sene tidspunkt betød, at vi fik flere fuldtidsarbejdende deltagere, men 
samtidig risikerede vi, at deltagerne kunne være uoplagte. Det prøvede vi at forebygge ved at 
stille kaffe, te, sodavand, frugt og slik frem til deltagerne. 
 
For at påvirke den sociale interaktion mindst muligt besluttede vi, at kun tre projektgruppe-
medlemmer ud af fem skulle deltage ved interviewet. De to ikke-deltagende medlemmer havde 
desuden arbejdsmæssige relationer til de rekrutterede deltagere, så deres fravær reducerede den 
føromtalte risiko for påvirkning af data. Blandt de tre deltagende projektgruppemedlemmer 
fordelte vi følgende roller: en moderator, en teknisk ansvarlig og en observatør. 
 
Vi besluttede at optage interviewet på video for at have mulighed for både at se og høre seancen 
efterfølgende. Vi havde begrænset mulighed for at teste det tekniske udstyr før afholdelse af 
fokusgruppen. Derfor valgte vi at supplere videoen med lydoptagelse på diktafon og noter fra 
observatør for at sikre indsamlingen af data, hvilket skulle vise sig at være en klog disposition. 
Vi valgte at benytte et stationært kamera for at forstyrre deltagernes fokus på samtalen i gruppen 
mindst muligt. Dermed gav vi bevidst køb på at få alle detaljer (alle ansigter, mimik) med på 
videoen. 
 
For at sikre, at vi fik relevante data, selvom vi ville benytte os af en åben tilgang, valgte vi at 
organisere interviewet efter en blandet tragtmodel39. Til første halvdel besluttede vi at bruge den 
meget åbne tilgang og få en dialog om flytning generelt. Til anden halvdel planlagde vi, at 
moderator skulle indsnævre emnefeltet og arbejde efter at få belyst bestemte problemstillinger 
som kendskab til borger.dk og holdning til datasikkerhed, brugervenlighed mm.  
 
Vi udarbejdede en spørgeguide og en tidsplan, der omfattede begge halvdele af interviewet40. 
For at sikre taletid til alle deltagere lod vi moderator se rollefordelingen i gruppen an og vurdere, 
hvor aktivt hun skulle deltage i den første halvdel af interviewet. Vores håb var, at interaktionen 
fra start ville glide let, så det alene ville være nødvendigt for moderator at deltage som aktivt 
lyttende. I praksis viste det sig dog nødvendigt, at moderator var ret aktiv i første halvdel.  

Pålidelighed og metodetriangulering af kvalitative data 
Vores problemformulering lagde op til at gå efter kvalitative input og dermed ikke vægte 
generaliserbarhed højt i dataindsamlingen41. Et spørgeskema udarbejdet på baggrund af de 
problemstillinger, der kom frem i fokusgruppeinterviewet, kunne have været benyttet til at 
understøtte gyldigheden af data samt til at validere en generalisering af resultaterne fra 
interviewet. Alternativt kunne man have afholdt flere fokusgrupper med deltagere med samme 
rekrutteringsprofil, om end man ofte ikke får ny information ud af flere fokusgrupper. 
Individuelle interview kunne anvendes til at uddybe de holdninger og problemstillinger, der kom 
frem i løbet af fokusgruppeinterviewet. 
 
Et kvantitativt spørgeskema kunne desuden have været anvendt til at undersøge, om andre 
brugersegmenter har de samme holdninger som det valgte segment, om de samme holdninger 
præger andre typer opgaver samt til at finde karakteristika for forskellige brugerprofiler. 
                                                 
39 Halkier, s. 45. 
40 Spørgeguide og tidsplan findes i bilag 2.1 og 2.2. 
41 Jf. Kvale: ”Tematisering og design af en interviewundersøgelse” i ”InterView”. I Kompendium: Målgruppeanalyse. 



MÅLGRUPPEANALYSE WWW.BORGER.DK 
 

20 / 76 

Kreative metoder 
Vi ønskede med de kreative metoder at give mulighed for refleksion og rum til association og 
dermed benytte metoderne som redskab til bredt at afdække normer og praksisser i relation til 
flytning og digital selvbetjening. De to metoder, der ikke var forbundet, bestod af en flyttekasse 
og en kortsortering. 
 

Flyttekassen 
Allerede i forhallen bad vi deltagerne bære flyttekasser op i mødelokalet og pakke ”flyttevand” 
ud af en kasse. På den måde ønskede vi at starte og forstærke informanternes flytteassociationer. 
 
Vi havde på forhånd fyldt en flyttekasse med flytterelaterede genstande, som deltagerne skulle 
kommentere og associere ud fra, efterhånden som de pakkede kassen ud. 
 
Vi havde valgt at blande emner, som har umiddelbar relation til undersøgelsens kerneområde 
som for eksempel tastatur og digital signatur, med emner, som mere generelt kan forbindes med 
flyttesituationen som for eksempel sorte plastsække og en modelflyttebil. Via genstande, som 
indbyder til bredere refleksion over flyttesituationen, forsøgte vi at kompensere for, at emnerne i 
flyttekassen er valgt af os for deltagerne, ikke af deltagerne selv, og derfor kan være præget af 
vores egne flytteforestillinger. Vi besluttede at udelade Post Danmarks flyttemappe, selvom den 
var en umiddelbar association for alle i projektgruppen42. Vi vurderede, at mappen ville lukke 
emnet, før det blev udfoldet, og valgte på den baggrund at erstatte den med emner som 
adressebog og kort til el-aflæsning. 
 

Kortsorteringen 
Deltagerne skulle skrive alt, hvad de forbinder med flytning, på en række papkort. Efterfølgende 
skulle de nå til enighed om en måde at sortere kortene på og med en overskrift karakterisere hver 
enkelt bunke. 
 
En af fordelene ved kortsortering er, at metoden lægger op til, at alle skriver deres egne asso-
ciationer på et papkort. Når moderator efterfølgende beder gruppen om at sortere kortene, vil de 
fleste deltage aktivt, også de mere stille typer, fordi alle er involveret med egne idéer. 
 
Kortsortering giver mulighed for, at moderator kan trække sig mere tilbage og observere 
gruppedynamikken og de ting, der diskuteres.  
 
Kortsortering er en god metode til at få indblik i normer og praksisser i forbindelse med flytning, 
fordi man kan antage at sorteringen vil foregå ud fra en underliggende forhandling af normer og 
praksisser i gruppen, som vi dermed har mulighed for at observere og dokumentere. 
 

                                                 
42 Årsagen var, at flyttemappen repræsenterer den traditionelle måde at håndtere flytning på, idet der dér er en liste over, hvem 
der skal kontaktes, gratis flyttekort samt blanket til folkeregisteret. Flyttemappen symboliserer så at sige de procedurer og den 
vane (turen til posthuset), som regeringen med sin digitaliseringsstrategi ønsker at bryde og erstatte med andre – digitale – 
procedurer. 



MÅLGRUPPEANALYSE WWW.BORGER.DK 
 

21 / 76 

Afvikling og bearbejdning af fokusgruppeinterview 
Vi afviklede fokusgruppeinterviewet som planlagt inden for de tids- og indholdsmæssige 
rammer, vi på forhånd havde udstukket. I umiddelbar forlængelse af seancen satte projekt-
gruppens tre deltagere sig sammen for at udveksle indtryk, mens forløbet var i frisk erindring. 
 
På baggrund af renskrevne noter og gennemgang af optagelserne har vi i fællesskab forsøgt at 
sammenfatte og tematisere resultaterne. Bearbejdningen af resultaterne til brugbare temaer har 
været en modnings- og destillationsproces, hvor materialet først er blevet foldet ud og siden 
sammenfattet med henblik på konklusioner. 
 
Alene ved et enkelt fokusgruppeinterview har vi erfaret, at datamaterialet fra et kvalitativt 
interview, som både rummer udsagn, interaktion, mimik og flere tolkningslag, bliver righoldigt 
og mangefacetteret. 
 
For at ordne det store materiale, der fremkom af fokusgruppeinterviewet, så det fremstår i en 
form, hvor det er overskueligt og muligt at fortolke, har vi valgt at benytte meningskondensering 
som en måde til at indfange væsentlige passager på43. Korte resuméer af demografi og forløb 
tjener til at anskueliggøre konkrete rammer og fundament for analysen. 
 
Resumé af deltagernes demografiske baggrund 
Forud for seancen havde vi fået svar fra otte deltagere. Syv deltagere dukkede op. Fokusgruppen 
bestod af fem mænd og to kvinder i alderen 22-32 år (en uden oplyst alder); fire studerende og 
tre i job (hhv. systemudvikler og projektleder plus en uden oplyst stilling). Den lidt ulige 
kønsfordeling i gruppen blev forstærket af, at den ene udeblevne deltager var en kvinde. 
 
Der var overvægt af studerende (fire ud af syv) med to studerende fra statskundskab og to 
studerende fra ITU. Deltagelsen bar præg af, at de studerende kom fra studier, hvor man kender 
til og interesserer sig for såvel it som fokusgrupper.44 De tre deltagere i job havde it-uddannelser 
og for mindst én deltagers vedkommende it-relaterede jobs. Gruppen var således relativt 
homogen mht. uddannelsesniveau og it-erfaringer. 
 
Deltagerne havde flyttet 4, 5, 6 gange i løbet af de seneste år.45 
 
Resumé af forløb 
Moderator startede fokusgruppen med at præsentere projektgruppedeltagerne og forsikre 
informanterne om, at de ville være anonyme, og at der ikke var nogen rigtige og forkerte svar, 
som Bente Halkier lægger vægt på for at fremme en ærlig og åben dialog46.  
 
Fysisk layout – rundbordssamtale: 
Moderator placerede sig stående ved den ene bordende, mens observator tog noter fra den anden 
bordende. Den teknisk ansvarlige tog position ved siden af kameraet. 
 

                                                 
43 Kvale: ”Analysemetoder” i ”InterView”, s. 191. 
44 Et par studerende nævnte i pausen, at de selv skulle gennemføre fokusgrupper og var kommet for at få et indtryk af, hvordan 
en fokusgruppe kan afvikles. Man forestiller sig, at de var interesserede og indstillet på at gøre det så godt som muligt i 
forventning/håb om ligeså positiv deltagelse, når de selv skal gennemføre et interview. 
45 Vi forsømte at spørge til flyttefrekvens i det demografiske spørgeskema, og vi var derfor ikke efterfølgende i stand til at se, 
hvilken indflydelse flyttefrekvensen har på villigheden til at prøve digital flytteanmeldelse. Skematisk sammenfatning af 
demografiske data findes i bilag 2.7. 
46 Halkier, s. 56–60. 
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Struktur - tragtmodellen 
Efter 10 minutter præsenterede moderator flyttekassen, der var blevet placeret midt på bordet. 
Fire genstande blev taget op og kommenteret. 
 
I overensstemmelse med drejebogen tog moderator hen mod slutningen af første del af 
interviewet flyttemappen frem for at rette gruppens fokus mere mod de administrative opgaver 
omkring flytning. 
 
Herefter afsluttede moderator første halvdel af interviewet ved at annoncere en kort pause. 
 
Efter pausen bad moderator deltagerne om at tømme resten af indholdet fra flyttekassen ud på 
bordet. Det havde projektgruppedeltagerne besluttet i pausen for at få de ting, der ikke var 
kommet op af kassen i spil som inspiration til kortsorteringen. 
 
Moderator satte selve sorteringen af kortene i gang ved at spørge deltagerne, om de troede, at der 
var en eller flere af opgaverne, der hørte sammen. Efter ca. et kvarter lukkede moderator 
sorteringen ved at spørge, om gruppen troede, at nogle af de praktiske flytteopgaver kunne 
ordnes/løses digitalt. 
 
Herefter indsnævredes ’tragten’ yderligere for at rette fokus mod projektgruppens emne. 
Moderator bad deltagerne fortælle, hvad der er typisk for de situationer, hvor man fravælger 
digitale løsninger, og hun introducerede borger.dk og digital signatur. 
 
Moderator stoppede interviewet, da vi nærmede os den lovede tidsgrænse, og alle deltagere 
udfyldte spørgeskemaet. Projektgruppemedlemmerne gav uddybende oplysninger om 
undersøgelsens formål, takkede for deltagelsen og gav hver af deltagerne en flaske vin. 
 
Interaktion og dynamik i gruppen 
Tre af de syv deltagere var mere frembrusende og dominerede i perioder af interviewet (B, F og 
A). Samtidig var to deltagere ret tilbageholdende (C og D). Dette mønster blev moderator klar 
over allerede i de 10 minutters indledende samtale om emnet flytning. 
 
Moderator prøvede at inddrage de tilbageholdende ved at stille spørgsmål direkte til dem. 
Samtidig forsøgte hun at dæmpe de frembrusendes dominans af interviewet ved at bede de tavse 
deltagere kommentere de talendes udsagn. Under kortsorteringen kom de to tilbageholdende 
deltagere dog noget mere i spil, og alt i alt lykkedes det at få alle til at bidrage til fokusgruppen. 
 
Kontekstens betydning 
Selve rammerne om interviewet kan have været styrende for den retning, svarene tager. På IT-
Universitetet er det f.eks. nærliggende at tale om computere. Da der under den kreative metode 
fiskedes et tastatur op af flyttekassen, fandt en deltager (E) anledning til at reflektere over 
stationære vs. bærbare computere: ”Der er ikke plads til stationær computer. Det er et 
kabelhelvede! Det stationære koncept – håbløst! Der skal en bærbar til i stedet for”. Og én (D) 
reflekterede over, hvor længe det tog at etablere internet efter flytning. 
 
Metodeevaluering 
Flyttekassen: Havde som forventet den fordel, at den gav alle, der tog en genstand op af kassen, 
mulighed for at sige noget. Men på grund af, at vi ikke fik lagt vægt på, at deltagerne skulle 
vælge en genstand, var det ansporende udbytte af metoden begrænset. Kun fire genstande ud af 
20 blev taget op og kommenteret, og mange af de genstande, som vi havde gjort os umage for at 
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samle med henblik på at belyse relationen mellem flyttesituationen og digital selvbetjening, blev 
liggende i bunden af kassen. 
 
Alligevel mener vi samlet, at flyttekassen var et godt indslag. Den tjente bl.a. til: 

• at fjerne fokus fra moderator 
• at aktivere passive deltagere 
• at give deltagerne et konkret fokus i samtalen om flytning 
• at skabe morsom variation og afbræk fra ’samtale/interview rundt om et bord’-situationen 

 
Kortsorteringen var en aktivitet, som overraskede os positivt. Den satte for alvor gang i 
interaktionen i gruppen og fjernede effektivt fokus fra moderator. Deltagerne måtte henvende sig 
til hinanden for at blive enige om kortenes placering, og rent fysisk skete der også pludselig en 
hel masse: Flere deltagere rejste sig op samtidig, rakte kort til hinanden eller rakte forbi hinanden 
for at samle kort op.  
 
Kortsorteringen havde således flere fordele. Den tjente til: 

• at aktivere alle på én gang 
• at lægge op til samarbejde og drøftelser på tværs af gruppen 
• at skabe et konkret resultat (kort i bunker), som vi efterfølgende kunne anvende som 

dokumentation 
 
Teknik. Optagelse med både video og diktafon skulle vise sig at være en klog disposition. Vi 
oplevede et mindre slip i videooptagelserne på 10-15 minutter, men havde pga. lydbackup ikke 
noget væsentligt datatab.  
 
Det ideelle ville være optagelser i et studie med kameraer monteret i to eller fire hjørner for at 
fange mimik, udveksling af blikke mv. Det ville dog på den anden side skabe fare for, at 
deltagerne kunne føle sig overvåget, og datamængden ville blive fordoblet eller firdoblet. Vi 
vurderer, at det valgte kompromis har været en god og acceptabel løsning. 
 
Håndværkskyndighed. Et problem for fokusgruppeinterview er, at det som alle andre åbne 
interviewmetoder er meget afhængig af interviewlederes tekniske kunden. Det kunne vi have 
garderet os mod ved at få en professionel til at afholde fokusgruppen, hvilket vi valgte ikke at 
gøre på grund af det læringsmæssige aspekt af opgaven. Vi kunne også have garderet os mod det 
ved i stedet at holde os til stramt strukturerede interviews, som vi i højere grad havde kunnet 
gennemarbejde og kontrollere på forhånd. Men dels er der netop en pointe i at bruge den åbne 
tilgang for at undgå vores egne fordomme, og dels kan man selv i stramt strukturerede interview 
har svært ved at forebygge, at den interviewede siger eller gør noget, der bryder rammen. 
 

Tematisk analyse af fokusgruppeinterview 
Overskrifterne for den tematiske analyse er: 

• Flytning som overgang mellem livsfaser 
• Praktiske opgaver i flytterens univers 
• Flytning som læringsproces 
• Erfaringen taler – mor og tjeklister 
• Oplevet relevans, informationsbehov, -omkostninger og -værdi 
• Forventninger til den offentlige service 
• Digital signatur 
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• Sikkerhed vs. brugervenlighed 
• Digital vs. personlig betjening 
• Borger.dk-portalens webmaturity 

 
Flytning som overgang mellem livsfaser 
Alle deltagere huskede bestemte flytteepisoder, hvilket A forklarede med, at det er, fordi det er 
sådan en særlig situation, at man kan huske de usædvanlige ting, man gør. B bragte på banen, at 
man er meget åben og prøvende, fordi det hele er så nyt, og han formulerede, at man omkring 
flytningen er ekstra sensitiv, fordi en flytning som regel er forbundet med en form for opbrud og 
en ny periode i den enkeltes liv, hvilket ligger godt i forlængelse af Bente Halkiers overvejelser 
over, at ”generelt betyder livsfaseskift ofte, at folk mere intensivt overvejer deres valg, sætter 
spørgsmålstegn ved deres rutiner, reflekterer over deres normer og eventuelt ændrer deres 
praksis”47.  
 
Praktiske opgaver i flytterens univers 
Hvilke tanker gør deltagerne gør sig om det at få ordnet de praktiske flytteopgaver? 
 
En af de yngste deltagere i gruppen, B, gav udtryk for, at ”Det skal bare overstås”, mens en af de 
ældre deltagere, G - en mand med indvandrerbaggrund, fremhævede, at ”Man skal flytte adresser 
og mere administrative ting”. F associerede primært til sine ting og besværet forbundet med at 
flytte dem ”Jeg har en mega seng.” ”Man akkumulerer en masse ting. I starten var det 10, så 20, 
så 25 og måske 30 flyttekasser. Det bliver kedeligere og kedeligere at flytte”. 
 
På baggrund af en længere animeret samtale om møbler, maling og tapet er det vores indtryk, at 
de praktiske ting fylder rigtig meget i deltagernes opmærksomhed. Det kan skyldes vores formu-
lering af spørgsmålet, men en anden forklaringsmulighed er, at alle de fysiske ting i virkelige 
flyttesituationer dominerer folks overvejelser i situationen. Prioritering er f.eks. nødvendig: Seng 
først, så bøger, service, nye indkøb”, ”Man flytter sengen, så man har en ’safe haven’”. 
 
Flytning som læringsproces 
Deltagerne fremhævede, at man ved en flytning skal lære et nyt område og nye naboer at kende, 
og at man derfor er mere end sædvanligt åben for at opsøge andre menneskers råd og vejledning. 
Man spørger vennerne, om de vil hjælpe med at flytte, og hvordan de plejer at gøre, man spørger 
familien, man spørger de nye naboer om, hvad der kan anbefales i kvarteret. 
 
B betegnede flytningen som et ritual, altså ”en handling, der udføres på samme måde hver 
gang”48. Ritualer kan give tryghed, men er også en regressiv taktik i kontrast til at gøre ting på 
nye måder. Moderator spurgte gruppen, om der er faste flytteritualer, og fandt, at A f.eks. altid 
ringer til sin mor. Det blev hurtigt klart, at de fleste benytter de samme venner/familie til at flytte 
hver gang. 
 
Flytningen er et puslespil, som man kan blive bedre og bedre til at lægge: ”Hvor meget hjælp 
skal man ha’? Hvad kan man gøre selv? Hvor meget skal man outsource til venner? Transporten, 
f.eks., det er et puslespil.” (G) Det forekom på dette tidspunkt tydeligt, at G som indvandrer og 
ældre deltager i langt højere grad end resten af gruppen gør sig overvejelser over planlægning i 
forbindelse med flytning. 
 

                                                 
47 Halkier, s. 32. 
48 Politikens NUDANSK med etymologi, 2000. 
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B indrømmede ”Jeg planlægger ikke så godt”. Andre mente, at ”Det handler mest om at få 
overblik”, og ”Der er den fysiske flytning og den administrative flytning”. En fortolknings-
mulighed er, at gruppen ligesom i den virkelige flyttesituation var nødt til at have gennem-
arbejdet alle forhold omkring fysiske ting, før der blev plads i deres opmærksomhed til mindre 
presserende administrative ting. 
 
Deltagerne valgte under kortsorteringen at gruppere opgaverne kronologisk i bunker med ”Før”, 
”Under” og ”Efter”. Der viste sig bl.a. at være god konsensus om at placere de mange admini-
strative opgaver i ”Efter”-bunken. Det er også ”Efter-bunken”, deltagerne udpeger, når modera-
tor spørger, hvilke opgaver der egner sig til at blive løst digitalt. Det kan være en værdifuld 
oplysning at have, når man skal overveje, hvornår og i hvilken kontekst der skal informeres om 
mulighederne for digital selvbetjening i forbindelse med flytning. 
 
Under sorteringen spurgte en af deltagerne, om Folkeregisteret var noget, der ordnes før eller 
efter flytningen? Som respons får deltageren at vide af de andre, at det gør man, når man er på 
plads, eller ”hen ad vejen” 
 
Erfaringen taler – mor og tjeklister 
Man kan betragte ungdomsfasens flytninger som en læreproces, der gradvist kvalificerer den 
enkelte til at håndtere situationen mere struktureret. Den unge førstegangsflytter ringer til mor (A 
og B), men bliver efterhånden mere selvhjulpen med erfaringer om, hvad der skal til af plan-
lægning, forplejning og andre praktiske detaljer (G). F fremhævede at ”der sker en erfarings-
opsamling fra gang til gang”, hvilket flere i gruppen tilsluttede sig.  
 
B foreslog, at ”Man kan spørge kommunen – DE ved sgu nok!” - en for interviewet enestående 
tillidserklæring til det offentlige. G bragte på bane, at det som udlænding er svært at regne ud, 
hvilke administrative ting, der skal til. Det fik F til at sige, at ”En tjekliste med alle de praktiske 
ting er en god idé!”. 
 
Deltagerne efterspurgte også vejledning på nettet – dvs. en slags ’kollektiv erfaring’. Spørgs-
målet, om man i en ny situation ville være åben over for at bruge digitale tilbud, affødte flere 
forslag til elektroniske huskelister, tjeklister og linklister. 
 
Oplevet relevans, informationsbehov, -omkostninger og -værdi 
Flytterens søgen efter råd og vejledning kan ses som en progressiv strategi for at afkorte den 
periode, der præges af usikkerhed. Sepstrup beskriver i sin kampagneteoretiske model, hvordan 
menneskers medieforbrug er afhængigt af, hvilken oplevet relevans, informationsbehov, infor-
mationsværdi og informationsomkostninger, medieforbrugeren forventer og vil acceptere49. 
 
Man kan sige, at flytteren oplever et akut informationsbehov med høj relevans omkring alt, 
hvad flytningen indebærer, og er derfor i udgangspunktet villig til at investere opmærksomhed i 
mange forskellige informationskanaler for at få genoprettet en stabil hverdag. 
 
Når så vi bevæger os over i informationsomkostningerne, viser det sig, at vores fokusgruppe 
falder tilbage i en mere regressiv taktik: De bruger venner og familie som reference til praktiske 
(hvordan) som teoretiske (hvad) forhold omkring flytning, og de fleste har et mere eller mindre 
fast flytte-crew. Når det alligevel giver mening at spørge de nye naboer om, hvor den nærmeste 

                                                 
49 Sepstrup: ”Kampagneteoretisk model”, i ”Tilrettelæggelse af information”, kapitel 4. I Kompendium: Målgruppeanalyse. 
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Netto er, kan det forklares ved, at den forventede informationsværdi - naboernes unikke lokal-
kendskab - her er så høj, at det er den store investering i form af kontakt med fremmede værd. 
 
Forventninger til den offentlige service 
Forforståelser og ry spiller en stor rolle i forhold til deltagernes villighed til at forsøge at løse 
deres flytterelaterede opgaver over nettet. Under interviewet blev det klart, at gruppen havde en 
meget negativ forventning, dels til det offentlige generelt, dels specifikt til digital signatur. 
 
F udtrykte holdningen til kommunikation med det offentlige sådan: ”Men af bitter erfaring… Så 
ryger det ned i et eller andet sort hul. Og så venter man måske 14 dage”. Deltagerne gav også 
udtryk for, at det er uigennemskueligt, hvor langt behandlingen af ens henvendelse er nået, og at 
alt foregår unødvendigt sikkert. 
 
En idé fra en deltager om en personlig side, hvor informationen kan komme til en, i stedet for at 
man selv skal opsøge den, vakte generel begejstring. En sådan side er netop et af udviklings-
projekterne for borger.dk, hvilket A i øvrigt vidste og venligt oplyste gruppen om. 
 
En anden ide, der vakte begejstring, var et forslag om en kommunal track & trace, som kunne 
give deltagerne sikkerhed for det ønskede udfald af en henvendelse til det offentlige. 
 
Selvom deltagere var gennemgående negative over for offentlige digitale services, var E-boks en 
undtagelse, som gruppen syntes godt om. Men de betragter E-boks som envejskommunikation. 
En af deltagerne gav her udtryk for at det ville være ”Fedt, hvis man ku’ gøre det over borger.dk 
– med kvittering”. Ideen blev dog straks skudt ned, da en anden deltager påpegede, at det er 
”noget med digital signatur”. 
 
Sammenfattende kan vi konstatere, at informationsomkostningerne ved at prøve at løse en 
opgave af offentlig karakter over nettet forventedes at være nærmest uoverskueligt store. 
 
Den negative vurdering af offentlige digitale services skal dog ses i relation til en forforståelse 
af, at der faktisk er højere krav til det offentlige, hvilket flere tilsluttede sig. Samtidig mente 
flere, at det er et problem, at forskellige offentlige systemer ikke kan tale sammen, og at de ikke 
ligner hinanden. 
 
Digital signatur 
Flere i gruppen gav udtryk for, at det er vanskeligt at skaffe sig en digital signatur, at det er svært 
at skaffe en ny, hvis den gamle er gået tabt, f.eks. ved en formatering af ens computer, og at den 
digitale signatur er bundet til den computer, den oprindelig er lagt på. Desuden forventede de, at 
den digitale signatur skal benyttes til alt på en offentlig portal. 
 
I alle tilfælde blev digital signatur og pinkoder opfattet som en væsentlig barriere:”Det er mega 
stressende med digital signatur”. ”Der er noget med en fælles pinkode”. ”Tre forskellige måder? 
Cut dog ned til én! Hvorfor skal det være så kompliceret?” ”Der er et password hver gang – et 
nyt!” Vi må konkludere, at gruppen har en udbredt negativ opfattelse af digital signatur. 
 
Sikkerhed vs. brugervenlighed 
Da moderator spurgte, hvilke personlige oplysninger de ville være trygge ved at vedligeholde 
digitalt, fremhævede flere deltagere, at det bare skal være nemt. Sikkerhed var ikke en prioritet. 
Flere nævnte antallet af forskellige pinkoder som et problem og efterspurgte brugervenlighed. 
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Generelt vægtede deltagerne ikke sikkerhed særlig højt. Måske spiller deltagernes alder her en 
rolle. Sikkerheden skal da være på plads, men det er ikke noget, der har deres opmærksomhed. 
Det har derimod letheden af at bruge en digital løsning, gerne ved at sikkerheden opfyldes 
gennem et hotmail-agtigt kodeord. Når Hotmail kan, hvorfor kan det offentlige så ikke? Man kan 
indtaste sin skat uden digital signatur, så hvorfor skulle man ikke kunne undvære digital signatur 
i alle sammenhænge? 
 
Selvom der kun var én, der gav udtryk for at have prøvet digital signatur i fokusgruppen, var 
stort set hele gruppen meget negativt stemt over for signaturen. Det, vurderer vi, må skyldes 
rygter om andres dårlige erfaring koblet sammen med den generelle negative forventning til 
offentlig service, der stiller den digitale signatur i et så dårligt lys, at deltagerne giver udtryk for, 
at de hellere vil have dårlig sikkerhed end dårlig brugervenlighed i form af digital signatur. 
 
En informations- eller ressourceøkonomisk betragtning kan - sammen med vores konstatering af 
en generel modvilje mod det offentlige og en specifik modvilje mod digital signatur - altså i stort 
omfang forklare, hvorfor det ikke giver mening at forsøge at løse flytteopgaver via nettet. 
 
Digital vs. personlig betjening 
Moderator spurgte, hvilke services deltagerne ville bruge, hvis man kunne gøre alt. E spillede 
her op til interviewets tema ved at svare ”Melde flytning vil jeg gerne”. D foretrak personlig 
kontakt, fordi man ”så bagefter [kan] spørge, om der er andet, man skal huske”. Men E var 
negativ over for den personlige betjening og nævnte kø som et væsentligt problem. Han 
fremhævede den fordel ved nettet, at man kan benytte det døgnet rundt. D kvalificerede sin 
positive holdning til borgercentret ved at sige, at ”det er nemmest at ringe og mere personligt. Så 
har man ligesom hånd i hanke med det. Der er ikke noget respons på nettet”. 
 
Da moderator spurgte til betydningen af tidligere erfaringer, svarede E først, at han har haft 
dårlige erfaringer med digital selvbetjening, men præciserede efterfølgende, at han ” har også 
været ude for, at borgerservice ikke kunne give svar” B fremhævede, at hvis der har været ”lidt 
lys” sidste gang, vil han måske prøve igen en anden gang. 
 
Som ventet kendte hele gruppen Post Danmarks flyttemappe. To fremhævede til vores over-
raskelse de digitale muligheder for at løse samme opgaver. C udtalte, at ”Der er vel ikke noget 
deri, som man ikke kan gøre online”. Hun var tidligere kommet til at tænke på folkeregister i 
forbindelse med praktiske forhold omkring flytning. En anden deltager nævnte, at ”Der var 
nogen, der sagde, man ku’ gøre det online”. 
 
Det viste sig faktisk, at C havde meldt flytning over nettet. Hun boede langt fra posthus og 
borgercenter, samtidig med at en tante fortalte hende, at det var let. Her går regnskabet op ved en 
afvejning af omkostninger og værdi. Tantens anbefaling får dobbelt betydning, idet den på den 
ene side stiller i udsigt, at investeringen er lavere end antaget, samtidig med at anbefalingen 
tilføjer ekstra værdi til regnskabet, nemlig den konkurrencefaktor, at når ”hun [tante] kan, så kan 
jeg også”. 
 
C fortalte, at den digitale løsning ikke virker særlig godt, fordi hun havde problemer med accent 
over e’et i allé. Herefter foreslog deltagerne, at man bare skulle søge på flytning og folkeregister 
i Google, og at ”postvæsenet har også en side, hvor man kan gå ind og ændre adresse”. 
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Tvivl, kompetenceniveau (”Man skal være rigtig god”) og informationsoverflod på nettet blev 
nævnt af gruppen som de umiddelbare forklaringer på, hvorfor man fravælger at løse en opgave 
over nettet. 
 
Borger.dk-portalens webmaturity 
En udfordring for borger.dk er segmentets forventning om, at en opgave skal kunne løses 
fuldstændigt digitalt. En deltager formulerede, ” ... at når jeg sætter mig ved computeren og går i 
gang med at lave noget, så skal jeg også afslutte det. For ellers skal jeg gå og huske på det 
bagefter, printe, købe konvolut og frimærke, poste brevet osv. ... ”  Igen en ressourceøkonomisk 
betragtning over, at der ikke skal bruges mentale ressourcer på at gå og huske en uafsluttet 
opgave samt fysiske omkostninger i form af tid til at vente på posthuset efter frimærker osv. 
 
Men der var blandede holdninger til spørgsmålet. En deltager udtalte, at ”Det er en fordel, at 
man kan printe skemaer ud på forhånd”, mens en anden, A, sagde, at ”det er pisseirriterende, når 
man ikke kan gøre det 100 % færdigt”. I forhold til det fremhævede C, at man jo alligevel kan 
komme til at stå i kø i to timer for at vente på en formular. 
 
Vores fokusgruppedeltagere var ikke repræsentative, og det er derfor ikke muligt at foretage en 
statistisk generalisering. Der ser dog ud til at være en god overensstemmelse mellem vores 
brugere og Bente Halkiers profiler for risikovillighed. Det resulterer i følgende idealtyper50 i 
forhold til. digital kontakt til det offentlige: 
 
Bekymret løsningshåndtering 
Idealtypen foretrækker personlig kontakt til det offentlige, fordi der opstår usikkerhed om, 
hvorvidt alle nødvendige informationer angives korrekt. Idealtypen er desuden utryg ved de 
mange forskellige sikkerhedsløsninger (pinkode, digital signatur etc.), der anvendes og har svært 
ved at overskue udbuddet af offentlige digitale tilbud. 
 
Irriteret løsningshåndtering 
Idealtypen ønsker en alt-eller-intet-mulighed for at løse en opgave digitalt, og løsningen 
betragtes ikke som anvendelig, medmindre hele opgaven kan løses 100 % digitalt. Idealtypen 
antager ud fra egne erfaringer eller via ekstern omtale, at offentlige opgaver, der kan løses 
digitalt, er utilstrækkelige, besværlige eller må opgives, fordi de digitale forudsætninger – såsom 
digital signatur – ikke er anvendelige. 
 
Idealtypen er klar til at gå på kompromis med sikkerheden, hvis det øger fleksibiliteten og giver 
mulighed for selv at løse hele opgaven digitalt, når det passer idealtypen. 
 
Pragmatisk løsningshåndtering 
Ikke alle opgaver, der skal løses med/af det offentlige, kan klares digitalt. Idealtypen ser 
mulighed for at klare afgrænsede opgaver digitalt eller delvist digitalt, f. eks. ved at formularer 
kan udfyldes og valideres on-line, men skal printes og afleveres pr. post eller personligt. 
 
Idealtypen er villig til selv at yde en indsats, hvis det giver en hurtigere ekspeditionstid – også 
hvis det kræver personlig kontakt med det offentlige. 
 

                                                 
50 Halkier, s. 114. 
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Flytning – et lavinvolveringsprodukt 
Det fremgår af vores interview, at deltagerne først kommer i tanke om at melde flytning, når alle 
de praktiske ting er på plads. Gruppen var i første halvdel af interviewet meget optaget af 
maling, flyttekasser, indkøbsmuligheder, senge mm., men når deltagerne først har gennem-
arbejdet det, så er den bunke, som de administrative ting ender i under kortsorteringen, den 
største af bunkerne. Deltagerne har ikke i anden halvdel noget problem med at huske, at man 
skal melde flytning. De kommer bare ikke i tanke om det, så længe de mere presserende 
praktiske gøremål fylder hele deres mentale overblik. 
 
Man kan beskrive det at melde flytning som en ’lavinvolveringsopgave’ – der er kun plads til 
den, hvis der ikke er en anden opgave, der optager udsynet. Involveringsgraden er interessant for 
så vidt som den sætter rammen for, hvilken type kommunikation borger.dk bør anvende, hvis de 
ønsker at kommunikere omkring det at melde flytning digitalt. Det vender vi tilbage til i 
konklusioen. 
 

Gyldighed, pålidelighed og generaliserbarhed af kvalitativ undersøgelse 
I forbindelse med vores valg af fokusgruppeinterview som kvalitativ metode gjorde vi os 
forskellige overvejelser over udfordringer i forbindelse med troværdighed (reliabilitet) og 
gyldighed (validitet), som vi skulle holde os for øje. 
 
Troværdighed 
Først og fremmest kan man aldrig vide, om folk taler sandt, om de er troværdige. Vi er i den 
særlige situation, at vores rå data, som må anses for det eneste 100 % troværdige, er en 
videooptagelse. Vi har valgt at behandle vores data ved at gennemse videoen samt læse 
observatørens noter.  
 
Observatørens noter tilføjer et element af subjektivitet, der svækker troværdigheden. Men det er 
nødvendigt at behandle materialet og fortolke på det, for at kunne bruge det til at konkludere ud 
fra i en undersøgelse. Hvis man søger at bevare fuldstændig troværdighed ved ikke at behandle 
materialet overhovedet, vil materialet kun kunne fremstå som en simpel opremsning at data. 
 
Vi har forsøgt at undgå tilfældige fejl forårsaget af subjektiv tolkning ved at se DVD-optagelsen 
sammen og intersubjektivt blive enige om, hvad vi ser. Denne manøvre rummer dog en anden 
fare, idet vi løbende har diskuteret opgaven og konklusionen i gruppen, og vi kan derfor have 
etableret en fejlagtig konsensus, som vi ikke vil være i stand til at se, skal ændres, selvom vi ser 
videoen igen. 
 
En måde at forbedre troværdligheden på ville have været at underbygge konklusionerne ved at 
lave flere fokusgruppeinterviews. Det har der ikke været tid til, og vi må derfor konkludere, at 
vores undersøgelses troværdighed ikke er helt på plads. 
 
I forhold til vores ønske om at undersøge, hvorfor it-litterære unge mellem 18 og 35 år, som skal 
flytte, ikke anvender borger.dk til de flytterelaterede opgaver, der kan ordnes elektronisk, vil 
ethvert sandfærdigt svar herpå fra en person, som ligger inden for målgruppen, og som ikke er 
fremkaldt af et ledende spørgsmål, være gyldigt. 
 
Den eneste mulighed for at afsløre et ikke gyldigt svar i betydningen sandfærdig er, hvis man 
senere i interviewet får et svar fra samme person, som annullerer eller går imod, hvad han sagde 
tidligere. Han kan have et ønske om ikke at tabe ansigt, så i stedet for at sige, at han ikke kan 
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finde ud af at anvende den digitale signatur, kan han sige, at han alligevel skulle forbi et 
borgercenter på vej hjem, og det derfor var nemt at ordne tingene dér ved personlig betjening. 
Hvis samme person så senere i fokusgruppeforløbet deltager i negativ omtale afden digitale 
signatur, må man i efterbehandlingen stille spørgsmål ved gyldigheden af hans første udsagn. Vi 
har ikke kunnet konstatere, at nogen af fokusgruppedeltagerne direkte modsagde sig selv, selvom 
en af dem ser ud til at have skiftet mening i løbet af interviewet. 
 
Vurdering af troværdighed er et generelt problem for undersøgelser, men man kan formode, at 
det kan være er et mindre problem i et fokusgruppeinterview end i de fleste andre 
undersøgelsesformer, fordi de forskellige fokusgruppedeltagere kan udfordre hinanden eller 
bakke hinanden op, alt efter om et synspunkt opleves som rimeligt og sandfærdigt af gruppen.  
 
Generelt var der ikke større konfrontationer i løbet af fokusgruppeinterviewet, og alle virkede 
positive, selvom graden af deltagelse varierede. Ud fra den intersubjektive gensidige tiltro i 
gruppen konkluderer vi, at deltagerne overvejende talte oprigtigt og sandt om deres holdninger 
og at det eneste problem, vi skal have med videre fra disse observationer er reliabliteten af vores 
tolkning af data, der ikke er understøttet i tilstrækkelig grad. 
 
Gruppepres 
Man bør i et fokusgruppeinterview være opmærksom på, om der sker en konformisering af 
gruppens holdninger i løbet af interviewet. Konformisering er ikke nødvendigvis et problem, 
hvis enigheden skyldes, at fokusgruppen via dialog kommer frem til en fælles holdning, på grund 
af at en eller flere fokusgruppedeltagere undervejs i interviewet hører gode argumenter, der får 
dem til at skifte mening. Enighed i gruppen kan også skyldes, at en eller flere deltagere på grund 
af gruppepres skifter holdning i løbet af interviewet. Begge forklaringer er problematiske, hvis 
det viser sig, at det vi ønsker at undersøge, synet på at benytte sig af en digital løsning til at 
melde flytning, typisk er noget folk, overvejer alene uden at være udsat for gode argumenter 
eller gruppepres. 
 
De gode argumenter og det gruppepres, deltagerne måtte være blevet udsat for i fokusgruppen, 
kan de dog meget vel blive udsat for i deres dagligdag. Under interviewet kom det jo blandt 
andet frem, at gruppen var ret aktivt opsøgende for at få råd/hjælp i forbindelse med flytning. 
 
I vores interview skiftede en af deltagerne, D, holdning fra positivt til mere kritisk i forhold til 
borgercentre. D gav også efter interviewet givet udtryk for, at nu måtte han snart til at prøve med 
den digitale signatur igen. Det var ikke vores indtryk, at D ændrede holdning på grund af 
gruppepres. Derimod virkede det mere som om, at han, da han fik lejlighed til at tænke sine egne 
holdninger igennem, bestemte sig for, at der var gode argumenter for at justere på sin holdning. 
Det er derfor ikke vores konklusion, at undersøgelsens gyldighed er blevet bragt i fare på grund 
af gruppepres. 
 
Demografiske spørgeskemaer fra fokusgruppeinterview 
I forundersøgelserne og de demografiske spørgeskemaer spurgte vi til deltagernes egen 
vurdering af deres it-kompetencer ud fra en klassifikation, som vi har hentet fra Alsted 
Researchs kvalitative rapport51, som blev brugt til udarbejdelsen af borger.dk’s personaer. 
 

                                                 
51 Rapporten har titlen ”Kvalitativ analyse af borgernes holdninger til, erfaringer med og efterspørgsel efter offentlig digital 
kommunikation for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.” Kan hentes fra 
http://www.videnskabsministeriet.dk/site/forside/publikationer/2005/digital-kommunikation-mellem-det-offentlige-og-borgerne. 
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Det er imidlertid ikke uden problemer at lade deltagerne foretage klassificeringen selv uden 
præcise retningslinjer for, hvor kategorierne skiller. F.eks. er det påfaldende, at fire ud af fem 
mandlige deltagere betegner sig som ”professionelle” it-brugere (højeste kategori), mens begge 
kvinder (it-studerende) betegner sig som ”rutinerede” it-brugere (næsthøjeste kategori). 
 

Delkonklusion: Sammenfatning af temaer 
Med fokusgruppeinterviewet fik vi mulighed for at høre, hvilke ord segmentet selv sætter på 
flyttefasen, hvilke holdninger de har, og hvilke overvejelser de gør sig om såvel flytning som 
anvendelse af digitale løsninger. 
 
Den anvendte tragtmodel var velegnet til at åbne for et bred felt af associationer omkring 
flytning for derefter at benytte den vidensplatform om flyttetanker og flytteopgaver, som 
gruppen i fællesskab havde etableret, som et fundament til mere specifikt at kvalificere 
deltagernes refleksioner over anvendelse af digitale løsninger i forbindelse med flytning.  
 
Vi fik overraskende mange informationer, der dels kan danne afsæt for overvejelser om 
udvikling og markedsføring af borger.dk, dels kan pege på væsentlige problemfelter for digitale 
offentlige services i det hele taget. 
 
Et krydsfelt mellem åbenhed og overstimulation 
I flyttesituationen befinder den flyttende sig så at sige i et krydsfelt mellem åbenhed og 
overstimulation. Man er motiveret for at åbne sig for nye naboer, nye indkøbs- og spisesteder og 
nye måder at udføre dagligdagens opgaver på. Men samtidig fylder det praktiske virkelig meget i 
situationen. Det er med andre ord ikke midt mellem malerbøtter, flytterod og valg mellem 
vandseng og futon, man skal bede den flytteramte finde den pinkode, han bestilte for 14 dage 
siden og vist nok modtog i forgårs. 
 
En deltager betegner flytningen som et ”ritual”, og selvom han ikke klart definerer det lidt 
eksotiske ord, giver det mening at se det som en del af en regressiv taktik, der på det semantiske 
plan gør sig gældende for flere af fokusgruppens udsagn. Et ritual er en handling, der udføres på 
samme måde hver gang og derfor kan give tryghed i en overgangsfase og i nye omgivelser. En 
anden deltager betegner sengen, der som det første møbel skal stilles op i det nye hjem, som en 
”safe haven”, og flere deltagere ringer slet og ret til mor. Man har brug for nogen, der kan guide, 
f.eks. mor eller kommunen: ”DE ved sgu nok!” 
 
Selv åbenheden over for nye naboer kan paradoksalt ses som en søgen efter tryghed, fordi 
naboerne her kontaktes i deres egenskab af stifindere i et ukendt terræn, hvor man først skal 
orientere sig om beliggenheden af Netto og det bedste pizzeria. I forlængelse af den fysiske 
verdens stifindere efterlyser flere deltagere tjeklister og elektroniske guider, så man fysisk og 
digitalt kan blive taget ved hånden i en periode, hvor opmærksomheden har travlt med mange 
praktiske gøremål. Også begejstringen for en kommunal track & trace afspejler behovet for 
kortlægning og styr på tingene, som gerne må være andres ansvar i den labile overgangsfase. 
 
Kortsorteringen viser også, at det optimale tidspunkt for løsning af digitale opgaver så afgjort er 
”Efter” flytning, når der er kommet ro på hverdagen, og man har fået trampet sine stier i det nye 
terræn. 
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Det sorte hul – forforståelser om det offentlige 
Bortset fra den enestående tillidserklæring til kommunen, at ”DE ved sgu nok!”, er der imidlertid 
ikke blandt deltagerne megen tillid til, at det offentlige har styr på tingene, snarere en forforstå-
else om det modsatte. Den deltager, der giver udtryk for den største skepsis – irriteret løsnings-
håndtering for at bruge Halkiers profilbegreb – over for den offentlige service, har ganske enkelt 
ikke tillid til den service, systemet eller dets medarbejdere leverer, eller til anvendeligheden af de 
digitale services, som det offentlige stiller til rådighed.  
 
Det digitale kommunikationsrum, man i forhold til det offentlige træder ind i med de digitale 
selvbetjeningsløsninger betegnes som ”et eller andet sort hul”, og påstanden er, at bruger-
venligheden er for ringe; løsningerne fungerer ikke, og – fristes man til at tilføje – nogen udfører 
ikke sit arbejde ordentligt, hvis henvendelser skal forsvinde i det sorte hul og ligge glemt der 
uger i træk. Som de andre deltagere giver skeptikeren udtryk for, at der er for mange pinkoder og 
for besværlige løsninger; som den eneste fastholder han i svarene i spørgeskemaet, at digital 
signatur, dét skal han ikke have, det er for besværligt. Mere end nogen af de andre giver han 
udtryk for, at han ikke er modtagelig for argumenter som ”burde” eller ”når andre kan, bør jeg 
også kunne”. Løsningerne, informationerne, det offentlige kan komme til ham, hvis de vil ham 
noget, og løsningerne bør være gode, for det er ikke hans opgave at skrue op for modtagelsen. 
Når skeptikeren skal fremhæves, er det fordi han så glimrende illustrerer, at det ikke er nok at 
stille informationer og services til rådighed. Der skal også være motivation for at anvende dem. 
 
Brugervenligheden – vil vi se, før vi tror på den 
Gruppens alder kan muligvis spille ind i vægtningen af brugervenlighed frem for sikkerhed. Er 
man 19 år, er det fuld fart frem, og man har ikke erfaringer til at krydre sin fantasi med, hvad der 
kan gå galt. Måske er det en kendt og åbenlys faktor, men det er iøjenfaldende, at bruger-
venligheden og det oplevede besvær med den digitale signatur fylder så meget i vurderingen af, 
om man vil (forsøge at) løse sine opgaver digitalt. 
 
I relation til brugervenligheden er det det offentlige, der så at sige har bevisførelsen. Ingenting 
fungerer – eller det fungerer dårligt, indtil det modsatte er bevist. Hvis den relativt unge og mest 
progressive brugergruppe har dén holdning, hvordan står det så til i andre segmenter? 
 
At digitale løsninger til flytning er et lavinvolveringsområde spiller sikkert ind. Det har ikke 
samme fokus som Skat og SU, og ikke mindst er der lang tid imellem anvendelsen af specifikke 
løsninger som digital flytteanmeldelse. Man opnår ingen læring, akkumulerer ikke viden, for 
næste gang, man skal benytte løsningen, ser den helt anderledes ud. Det betød på den anden side, 
at mindst én fokusgruppedeltager var parat til at prøve igen. Han var åben over for, at tilbuddene 
ændrer sig, og konkluderede, at ”Jeg må se at komme i gang med at brug digital signatur igen 
☺”. 
 
Kategorier – stabile eller labile 
Dykker man ned i materialet, bliver man opmærksom på, at man skal vare sig for de nemme 
kategoriseringer. Selvom gruppen ifølge spørgeskemaerne var ensartet sammensat i forhold til 
uddannelsesbaggrund og it-kompetencer, har de ikke nødvendigvis samme strategi i forhold til 
digital løsning af offentlige opgaver. Det skyldes også, at gruppen var sammensat mht. kend-
skab/ikke-kendskab samt erfaring/ikke-erfaring i forhold til borger.dk og digitale løsninger. 
Såvel bekymret (mindre grad) som irriteret (synlig, fordi den gør opmærksom på sig selv) og 
pragmatisk løsningshåndtering (mindre synlig, fordi den bare ’finder en løsning’) kan 
identificeres i gruppen. 
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Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem klassifikationen af it-kompetencer 
(rutineret, professionel) og parathed til at anvende digitale løsninger, som man ser ud til at 
forestille sig i konstruktionen af personaer. Og med erindringen om flyttesituationen som et 
krydsfelt og en overgangsfase kan man hævde, at den samme person inden for segmentet ikke i 
alle situationer vil have den samme parathed – eller opfatte informationen som lige relevant, som 
Sepstrup ville udtrykke det i sin kampagneteoretiske model52. 
 
I opgavens konklusion vil vi se på, hvordan resultaterne fra den tematiske analyse kan bidrage til 
at besvare de forskningsspørgsmål vi stillede i opgavens problemformulering. 

                                                 
52 Sepstrup: ”Kampagneteoretisk model” i ”Tilrettelæggelse af information”. I Kompendium: Målgruppeanalyse. 
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KONKLUSION 

Hvordan ser segmentet på at melde flytning elektronisk? 
I denne rapport har vi set nærmere på vores tese om, at der er segmenter af borger.dk’s 
overordnede målgruppe – hele Danmarks voksne befolkning – som ikke bruger borger.dk, 
selvom de har tilstrækkelige it-kompetencer til at få opfyldt deres behov for services fra det 
offentlige via sitet. Tesen omformulerede vi først til et arbejdsspørgsmål, som vi gennem en 
række forundersøgelser operationaliserede til problemformuleringen: 
 
Hvordan ser it-kyndige borgere i alderen 18 til 35 år mulighederne for at melde flytning til det 
offentlige digitalt? 
 
Ud fra vores problemformulering opstillede vi en række forskningsspørgsmål til at hjælpe os 
med at besvære vores problemformulering. I det følgende vil vi kort opsummere svarene på 
vores forskningsspørgsmål. 

Hvad er segmentets forforståelse af ’det offentlige’? 
Under vores fokusgruppeinterview blev det tydeligt, at gruppen havde en negativ forforståelse af 
’det offentlige’. 
I forhold til en diskussion angående, om det er bedre med personlig betjening i et borgercenter 
end betjening på nettet, fremhæves det, at der er lang ventetid i borgercentrene. Generelt mente 
gruppen, at sagsbehandlingen i det offentlige er langsom, og de frygter, at digitale henvendelser 
risikerer at ende i et sort hul, hvor ingen reagerer på dem. 
Samtidig fremhævede flere, at man i det offentlige gerne går med livrem og seler og lægger 
unødvendig stor vægt på sikkerhed, mens brugervenlighed har en meget lille prioritet. 

Er der tekniske eller praktiske forudsætninger/-hindringer som for eksempel digital 
signatur, der afholder målgruppen fra at bruge borger.dk til at opfylde deres behov? 
Fokusgruppens generelle forventning til den digitale signatur viste sig at være, at den digitale 
signatur er besværlig at bruge. Tre af deltagerne gav udtryk for ofte at bruge den digitale 
signatur, og to af dem udtrykte i interviewet, at de havde haft store problemer med at installere 
den og med at skaffe en ny kode, da de havde mistet den gamle. 
I den forbindelse giver fokusgruppen udtryk for, at de hellere vil have usikker brugervenlighed, 
end sikker ubrugelighed. Gruppen går samlet set ikke særlig meget op i sikkerhed og vil helst 
have, at det er nemt og går hurtigt at løse noget over nettet. 

Kender segmentet til borger.dk? 
Samtlige fokusgruppedeltagere gav i spørgeskemaet udtryk for at kende borger.dk inden 
interviewet. Under interviewet lød det dog som om flere af deltagerne ikke vidste, hvordan 
borger.dk ser ud, og dette kendskab må derfor enten være kendskab til domænenavnet eller være 
en følelse, der er opstået som resultat af at have talt direkte og indirekte om sitet i to timer.  

Er segmentet interesseret i at få løst deres behov digitalt - hvorfor/hvorfor ikke? 
I de demografiske spørgeskemaer tilkendegav fem ud af syv fokusgruppedeltagere, at de foretrak 
digital kontakt med det offentlige. I diskussionen under interviewet fremhævede deltagerne at 
man kan gøre ting digitalt udenfor åbningstid, og at det ikke er sikkert, man har et posthus eller 
borgercenter i nærheden. Enkelte fremhævede dog, at man ved personlig betjening kan blive 
gjort opmærksom på ting, man har glemt at tage stilling til. 
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Omvendt fremhæver flere, at den digitale signatur er svær at bruge, at de ikke har en, eller at de 
har haft, men har mistet kode og ikke har kunnet skaffe en ny kode. Samtidig observerer vi en 
gennemgående negativ forventning til kontakt til det offentlige, hvor man gerne vil vide, hvad 
der sker med ens sag, og flere frygter, at hvis man anmelder noget digitalt, så ender det, som en 
af deltagerne udtrykker det, i ”det sorte hul”, altså så forsvinder ens anmeldelse, uden at der sker 
yderligere.  

Hvordan beskriver dette segment selve opgaven at melde flytning til det offentlige? 
Fokusgruppen beskrev flyttefasen som et tidspunkt, der på den ene side er præget af en stor 
åbenhed over for de nye omgivelser. Man taler med nye naboer, man prøve nye pizzariaer og 
udforsker nabolaget for at finde en Netto. 
På den anden side er flyttefasen præget af ritualer. Flere af deltagerne har et ritual om at drikke 
øl og spise pizza efter en flytning. Det er også de samme mennesker, nære venner og familie, der 
hjælper en med flytningen.  
Selve det at melde flytning placerer fokusgruppen under kortsorteringen i bunken ”Efter” 
[flytningen].  

Hvor centralt står det at melde flytning til det offentlige i ’flyttesituationen?’ 
I kortsorteringen under fokusgruppeinterviewet bliver det at melde flytning sorteret i bunken 
”Efter”. Samtidig har gruppen fokus på det praktiske omkring flytning, og flere diskussioner 
glider ud i samtaler om maling, valg af tapet, det at skaffe flyttekasser samt udskiftning og 
placering af møbler. Da vi beder dem om at fremhæve, hvad der er vigtigst i forbindelse med 
flytning, nævner de flyttebil, at aftale hjælpere og at skaffe flyttekasser.  
Når man enten skal bruge tid på at vælge maling og finde ud af, hvor sengen skal stå, eller at 
melde flytning, så ser det ud til, at det at melde flytning relativt til de øvrige opgaver i 
situationen er en lavinvolveringsopgave. Vi konkluderer derfor, at det at melde flytning er yderst 
perifert i flyttesitiuationen. 

I hvilket omfang har segmentet benyttet borger.dk – hvorfor/hvorfor ikke? 
Vi har valgt at tolke ovenstående ud fra Preben Sepstrups beskrivelse af oplevet relevans, 
informationsværdi og informationsomkostninger. At melde flytning har i flyttefasen ikke en ret 
høj oplevet relevans. Samtidig er forventningerne til informationsomkostningen høje – den 
digitale signatur er svær at bruge – og den forventede informationsværdi er lav, fordi ens 
anmeldelse risikerer ikke at blive behandlet eller at blive behandlet meget langsomt. Alt i alt et 
temmelig negativt regnskab, der også afspejles i, at selvom hele vores fokusgruppe gav udtryk 
for at have kendskab til borger.dk, er det kun to af personerne, der har meldt flytning gennem 
portalen. 

Stemmer segmentets generelle it-kompetencer overens med deres brug af borger.dk? 
Dette forskningsspørgsmål er tæt forbundet med de 12 personas, der blev udviklet til borger.dk. I 
konstruktionen af personaerne har man lagt vægt på Alsteds undersøgelse fra 2005 af danskernes 
it kompetencer og ønsker til digitale løsninger, ud fra en forforståelse om, at it-niveauet er en af 
de afgørende barrierer for anvendelse af borger.dk og andre offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger. 
Vores fokusgruppe vurderer generelt deres egne it-kompetencer højt; fire personer vurderer sig 
selv som professionelle og tre vurderer sig som rutinerede. Alligevel er der kun to af dem, der 
har brugt borger.dk. De to personer, der har meldt flytning over borger.dk vurderer henholdsvis 
sig selv som professionel og rutineret. Ud fra borger.dks egne forventinger til det nødvendige it-
niveau samt ud fra it-niveaet af de to fokusgruppedeltagere, der har brugt borger.dk, burde hele 
fokusgruppen bruge borger.dk. Alligevel viser ovenstående forskningsspørgsmål, at der er 
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mange andre barrierer for brug af borger.dk. Der er altså ikke direkte overensstemmelse mellem 
it-kompetencer og brug af borger.dk.  
 
Samtidig må vi konstatere, at udarbejdelsen af personaer ud fra vores observationer burde tage 
højde for holdning til det offentlige og brug af digital signatur. Der er i nogen grad indarbejdet 
udsagn om holdninger til det offentlige, for så vidt som konsulentbureauet Creuna, der har 
udarbejdet personaerne, har forsøgt at koble rapporten fra Alsted med 8 segmenter fra Gallup 
Kompas. Disse segmenter omfatter dog kun den generelle holdning til det offentlige, og så vidt 
vi kan læse os frem til, laver Creuna ikke en slutning fra en negativ forventning til det offentlige 
samt et ønske om hele tiden selv at prøve at følge med i, hvad der sker, til en modvilje mod at 
løse sine opgaver over nettet, hvor der er en risiko for, at ting ender i et sort hul, og man ikke 
ved, hvem der tager sig af ens henvendelse. 

Hvordan ser it-kyndige borgere i alderen 18 til 35 år mulighederne for at melde flytning til 
det offentlige digitalt? 
Besvarelserne på vores forskningsspørgsmål viser, at selv personer, der ønsker at have digital 
kontakt med det offentlige, og som har gode it-kundskaber, ofte ikke benytter sig af at melde 
flytning digitalt.  
 
Ud af de fem personer, der giver udtryk for at foretrække digital kontakt med det offentlige, har 
to af dem meldt flytning digitalt. Vores fokusgruppe har i høj grad været anlagt på at studere det 
exceptionelle tilfælde, i og med at vi har ønske at undersøge hvad der afholdt personer, der 
havde alle forudsætninger for at gøre brug af borger.dk, fra at bruge det. Vi kan derfor 
generalisere vores exceptionelle tilfælde til, at når 3/5 af dem, der har alle forudsætninger, 
kendskab, evne og ønske, på plads for at bruge borger.dk ikke bruger det, så står borger.dk 
overfor væsentlige udfordringer i forhold til at få alle digitale borgere med. 
 
Vores fokusgruppe havde desværre en overvægt af mænd. Derudover var fokusgruppen bredt 
sammensat inden for segmentet, med en lille overvægt af studerende, der formentlig kommer af, 
at vi også rekrutterede over ITU’s mailliste. 
I forhold til en analytisk generalisering af vores resultater mener vi, at gruppen i rimeligt omfang 
er typisk for segmentet og dermed er vejledende for, hvad resten af segmentet har af holdninger 
og opfattelser i forhold til opgaveløsning på borger.dk.  
I løbe af fokusgruppeinterviewet observerede vi ingen problemer med at forstå opgaven at melde 
flytning eller at forstå dens omfang, og vi konkluderer derfor, at det at melde flytning i høj grad 
er en klar og afgrænset opgave. Ud fra det konkluderer vi, at når der er problemer med at en så 
klar og afgrænset opgave som at melde flytning, kan problemer være vejledende for, hvad man i 
hvert fald bør tage hensyn til i alle opgaver, uanset om de er tilsvarende klar og simple eller mere 
omfattende og vanskelige. Den specifikke problemstilling om lavinvolvering eller højere 
involveringsgrad må dog forventes at være afhængig af opgavens indhold – der er situationer 
som for eksempel opskrivning af ens barn til børnehaveplads, hvor man kunne formode, at 
involveringen ville være højere end ved anmeldelse af flytning.   
 
Vi mener alt i alt, at vi i forhold til vores tese kan betragte det som sandsynliggjort, at en 
væsentlig del af segmentet it-kyndige borgere i alderen 18-35 år ikke bruger borger.dk, selvom 
de har tilstrækkelige it-kompetencer til at få opfyldt deres behov for services fra det offentlige 
via sitet.  
 
Samtidig må vi konstatere, at borger.dk’s problemer i høj grad ikke er borger.dk’s egne 
problemer. Selvom borger.dk skulle fungere fejlfrit og al information være præcis, relevant og i 
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brugernes sprog, vil brugerne stadig være tilbageholdende med at bruge borger.dk fordi de har en 
negativ forventning til det offentlige, der måske stammer fra deres oplevelser med skat, med et 
socialkontor eller med hospitalsvæsnet, og fordi de har en negativ forventning til 
brugervenligheden af den digitale signatur, enten gennem egen erfaringer eller gennem historier 
og hear-say fra deres omgivelser.  
 

Gyldighed, pålidelighed og generaliserbarhed af undersøgelsen 
Vi har i projektet anvendt en række metoder til indsamling og behandling af kvantitative og 
kvalitative data. I de to kapitler, ”Forundersøgelse” og ”Kvalitativ undersøgelse”, er der eksplicit 
argumenteret for validitet, reliabilitet og generaliserbarhed i forhold til de anvendte metoder. I 
det følgende ser vi på om metodevalgene samlet set gør det muligt at slutte noget generelt om 
målgruppens anvendelse af offentlige digitale servicetilbud ud fra vores betragtninger 
vedrørende flytteanmeldelse via borger.dk. 
 

Forundersøgelsen 
De anvendte metoder i forundersøgelsen blev primært anvendt til at afgrænse 
problemformuleringen, idet metoderne isoleret set ikke gav et klart svar på vores teses 
indledende arbejdsspørgsmål53. 
 
Stikprøveundersøgelsen var med til at identificere et udsnit af de opgaver, som 
borgerservicecentrene hjælper personligt fremmødte med at løse. Hovedparten af opgaverne 
krævede et personligt fremmøde og af de få opgaver, som kunne være løst digitalt, fokuserede vi 
på flytning, som vi holdt op imod statistiske data. Vi forsøgte i det kvantitative datagrundlag at 
verificere vores antagelser og fik bekræftet: 
 

• at flytning var et stort område for borgerservicecentrene i København 
• at målgruppen var de mest flytte-aktive internt i København 
• at der på landsbasis er en lav digital anvendelsesgrad ved flytning 

 
Vi antog derfor, at den lave digitale anvendelsesgrad også var gældende for målgruppens 
flytninger i Københavns Kommune, hvilket vi dog ikke med sikkerhed kan påvise ud fra det 
indsamlede materiale.  
 
Metoderne i forundersøgelsen belyste flytte-data fra flere vinkler og supplerede hinanden godt, 
selvom der er ovenstående forbehold over for vores fortolkning af data. Det skal ydermere 
understreges, at vi heller ikke kan påvise, at tal for Københavns Kommune kan overføres til de 
øvrige kommuner. 
 
Såfremt vi skulle have undgået denne usikkerhed ved fortolkningen kunne vi på landsbasis have 
valgt metoder til: 
 

• at indhente statistik for antal flytninger meldt digitalt 
• at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse rettet specifikt mod målgruppen 

 

                                                 
53 Se opgavens afsnit vedr. Motivation for at undersøge borger.dk. 
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Kvalitativ undersøgelse 
Fokusgruppen og svarene til det tilhørende demografiske spørgeskema kom med meget konkrete 
bud på, hvordan et udsnit af målgruppen oplevede flytterelaterede opgaver, og hvilke offentlige 
digitale services de løser. 
 
De to metoder supplerede hinanden fint og belyste, at der er et stort ønske om at løse opgaver 
digitalt, men også en række barrierer i forhold til anvendelse af digitale selvbetjeningsløsninger. 
Det er uvist, om vi ville have fået samme afdækning, hvis vi havde afholdt flere fokusgruppe-
interview, hvis fokusgruppen var erstattet af andre kvalitative metoder, eller hvis moderator ikke 
var den samme på tværs af fokusgruppeinterview. Svarene taget i betragtning så indikerede 
resultaterne, at metoderne var med til at verificere vores antagelser om lav digital 
anvendelsesgrad ved flytning for en del af målgruppen. 
 

Generalisering 
Metoderne som blev anvendt ved indsamling af materiale vedrørende flytning har givet et 
nuanceret billede, som følge af de mange forskellige tilgange til emnet. Vi er blevet klogere på. 
hvordan målgruppen ser på flytning, og på offentlig digital selvbetjening. 
 
Resultaterne af det indsamlede materiale alene vedrørende flytning, fra henholdsvis 
”Forundersøgelse” og ”Kvalitativ undersøgelse”, gør det dog ikke muligt at ophøje flytte-
erfaringerne til noget generelt om målgruppens digitale anvendelsesgrad af offentlige digitale 
servicetilbud. De statistiske data påviste lav digital anvendelsesgrad ved flytteangivelse, men 
relativt høj digital anvendelsesgrad ved ansøgning om SU. Ydermere indikerede resultaterne af 
de demografiske spørgeskemaer ved fokusgruppen, at seks ud af syv deltagere har digital kontakt 
med det offentlige og ”ofte” eller ”altid” benytter sig af digital selvbetjening. 
 
Med udgangspunkt i de anvendte metoder og ovenstående er det eneste generelle, vi kan 
konkludere ud fra metoderne, at målgruppen er indstillet på at løse opgaver digitalt, men at 
anvendelsesgraden afhænger af faktorer relateret til det enkelte digitale servicetilbud. 

 

Perspektivering 
Rogers adoptionskategorier 
Vi kunne have arbejdet med Rogers’ adapterkategorier i forhold til vores fokusgruppedeltagere 
og set på, f.eks. innovator- og early adopters-kategoriernes spændvidde, og hvordan de kan 
sammenholdes med andre kategoriseringer af it-kompetencer hos folk, f.eks. Alsteds og TI’s, der 
anvendes i profilering af borger.dk’ s 12 personaer. 
 
Personaer 
Vores allerførste problemformulering sigtede mod at analysere, hvorvidt de af borger.dk’s 
personaer, som var konstrueret som såkaldt ”ekskluderende personaer”, rent faktisk stemmer 
overens med den gruppe, som det har vist sig (i vores undersøgelser) ikke anvender borger.dk. 
Da de konstruerede personaer hovedsageligt er udviklet på baggrund af et stort statistisk 
materiale, ville det have krævet af os, at vi havde været i stand til at indsamle et - om end ikke 
ligeså stort statistisk materiale- så et materiale af en størrelse, der kunne gøre det ud for et 
kvantitativt datasæt. 
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Idealtyper 
Vi identificerede et antal idealtyper fra fokusgruppeinterviewet og spekulerer på, om vi kunne 
have bygget dem videre til et antal personaer, som vi så havde kunnet holde op imod borger.dk’s 
personaer, og dér lave en krydsreference, der kunne bidrage til at fortælle os, om borger.dk’s 
personaer er dækkende. 
 
Den negative holdning til offentlige services 
I delkonklusionen til den kvalitative undersøgelse fremhæver vi skeptikerens irriterede 
løsningshåndtering i forhold til anvendelse af offentlige services. Det kunne være spændende at 
undersøge, hvor dækkende hans holdninger er for målgruppen, og hvad der skal til for at ændre 
hans holdning. 
 
Andre selvbetjeningssites 
Det kunne være interessant at holde vores borger.dk undersøgelse op imod lignende 
undersøgelser af andre selvbetjeningssites, hvor målgruppen er lig vores, for at se, om lignende 
eller de samme problemer og forhold gør sig gældende. Optimalt skulle vi foretage analysen af 
det andet site selv, så vi kan sørge for metodeoverensstemmelse. 
 
Kendskabet til borger.dk 
Projektet kunne have taget en anden retning allerede, da vi konstaterede, at folk ikke benyttede 
eller kendte til borger.dk. 
 
Adressändring.se 
Vi har hørt, at der i Sverige findes et site, der er dedikeret til flytning. Det kunne være 
spændende at undersøge, hvilke overvejelser man har gjort sig om adressändring.se’s målgruppe, 
og om erfaringer fra sitet kunne anvendes i Danmark.. 
 
Problemstillinger af relevans for borger.dk  
Fokusgruppeinterviewet synliggjorde dels, at målgruppens prioritering af administrative 
flytteopgaver afhænger af livssituationen, dels at der er fordomme over for det offentlige og 
digital forvaltning generelt. Målgruppen får de negative forventninger bekræftet i mødet med 
den digitale signatur og ”halv-færdige” selvbetjeningsløsninger. 
 
Borger.dk skal i særdeleshed forholde sig til, at det er en udfordring at ramme plet i mødet 
mellem kommunikationsproduktet (borger.dk og administrative flytteopgaver) og modtageren 
(borgere i en flyttesituation) i kommunikationsprocessen. Borger.dk’s planlagte case-tilgangs-
markedsføring, der kommunikerer til borgere i segmenterede livssituationer, i det øjeblik 
informationsbehovet er til stede, og det kommunikerede opfattes som relevant, synes derfor at 
være en fornuftig vinkel. En generel oplysningskampagne for hele befolkningen vil antageligt 
drukne i mængden af medietilbud. 
 
I forlængelse af borger.dk’s markedsføringsstrategi er det væsentligt at pointere, at den rette 
kommunikation ikke alene skaber en succeshistorie. Kompleksiteten i anvendelsen af den 
digitale signatur og de halv-færdige selvbetjeningsløsninger kan knockoute selv den bedste 
kampagne. 
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1. Forundersøgelse 

1.1 Spørgeskema til forundersøgelse i borgcentre 
 

1. Hvad ønsker du hjælp til fra det offentlige? 
 

2. Kender du webstedet ”borger.dk” 
o Hvis ja, ”har du prøvet at løse dit problem gennem den?” 
o Hvis nej, [forklar kort hvad borger.dk er og spørg om personen vil prøve den 

næste gang behovet for hjælp opstår.] 
 

3. Uanset et ja eller nej, klarlæg hvordan personen tilgår en PC;  
derhjemme 
på job/uddannelse 
eller bruger en offentlig PC, f.eks. på biblioteket. 
 

4. Personen har prøvet borger.dk, men uden held:  
o A: ”Hvad gik galt, eller hvad manglede på borger.dk, som gjorde at du ikke kunne 

løse problemet der?” 
o B:”Hvad skal ændres/tilføjes på webstedet, for at du kan løse dit problem der en 

anden gang?’” 
 

5. ”Hvad synes du om elektronisk betjening i stedet for personlig betjening?” 
 

6. Vi skal indsamle lidt karakteristika, så vi kan holde dem op mod personaer:  
Køn: 
Alder: 
Uddannelse: 
Job/stilling: 
Civilstand: 
Børn: 
Etnicitet (/danske statsborger?): 
Computer/internetforbindelse (hjemme/arbejde): 

 
7. Kendskab til digital signatur (ja/nej): 

Har du en digital signatur? 
 

8. Kanalpræferencer v. kontakt til det offentlige (elektronisk el. personlig betjening?) 
 

9. it-niveau (spørg ind til og placér:): 1. usikker 2. habil 3. rutineret 4. professionel. 
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1.2 Skematisk sammenfatning af udvalgte data fra interview i borgercentre 
 
Int. 
Nr. 

Alder Køn It-
kompetencer 

Ønsker at 
løse 
opgaver 
digitalt 

Digital 
signatur 

Ærinde Kunne 
være 
løst 
digitalt?

1 48 K Usikker Nej Nej Skema – social 
ydelser 

Ja 

2 84 K Usikker Nej/Måske Nej Pas Nej 
3 20 K Habil Ja Nej Lægeskift i forb. 

m. flytning 
Ja 

4 21 M Rutineret Ja/Måske Ja Flere Delvist 
5 70 M Usikker/Habil Nej Nej Kørekort Nej 
6 76 K Habil Ja Nej Forskudsopgørelse Ja 
7 55 M Rutineret Ja/Måske Ja Køreprøve Nej 
8 21 M Habil Nej Nej Bestille køreprøve Nej 
9 60 M Usikker Nej Nej Boligsikring Delvist 
10 21 M Rutineret Ja Nej Flytning Ja 
11 33 K Professionel Ja Nej skat og 

sygesikring 
Delvist 

12 34 K Rutineret Nej/Måske Ja Pas til barn Nej 
13 29 M Rutineret Ja Nej Booke teoriprøve Nej 
14 35 K Rutineret Ja Ja Pas til barn Nej 
15 39 K Professionel Ja Nej Pas til barn Nej 
16 32 K Professionel Ja Ja Print af skattekort Ja 
17 50 M Habil Ja Ja Skattespørgsmål Delvist 
18 16 M Professionel Ja Nej Forny pas Nej 
19 28 M Professionel Ja Ved ikke Forny pas Nej 
20 29 K Usikker Nej Nej Forny pas Nej 
21 29 M Professionel Ja Ved ikke Forny kørekort Nej 
22 31 M Professionel Ja Ja Kørekort Nej 
23 26 M Rutineret Nej Nej skat Ja 
24 19 M Rutineret Ja/Måske Nej Forny pas Nej 
25 33 K Rutineret Ja Ja Pas til børn Nej 
26 35 M Habil/Rutineret Ja/Måske Nej Lave pas Nej 
 
De fire særligt interessante respondenter er fremhævet (Markering efter ærende. Skat: kursiv, 
Flytning: Fed ). 
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1.3 Skematisk sammenfatning på udvalgte respondenter i aldersgruppen 18-35 
 
Alder Køn It-kompetencer Ønsker at løse 

opgaver digitalt 
Digital 
signatur 

20 K Habil Ja Nej 
21 M Rutineret Ja/Måske Ja 
21 M Habil Nej Nej 
21 M Rutineret Ja Nej 
33 K Professionel Ja Nej 
34 K Rutineret Nej/Måske Ja 
29 M Rutineret Ja Nej 
35 K Rutineret Ja Ja 
32 K Professionel Ja Ja 
28 M Professionel Ja Ved ikke 
29 K Usikker Nej Nej 
29 M Professionel Ja Ved ikke 
31 M Professionel Ja Ja 
26 M Rutineret Nej Nej 
19 M Rutineret Ja/Måske Nej 
33 K Rutineret Ja Ja 
35 M Habil/Rutineret Ja/Måske Nej 
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1.4 E-mail: 1. henvendelse til borger.dk 
 
Kære borger.dk 
 
Vi er et hold studerende fra IT Universitetet, som i faget Målgruppeanalyse har valgt at 
beskæftige os med borger.dk og dets målgruppe. 
 
I den forbindelse vil vi gerne mødes med en person fra borger.dk, som vil være behjælpelig med 
at svare på nogle spørgsmål, omkring hvordan I arbejdede med målgruppefastlæggelse og -
analyse, og personaer i forbindelse med konstruktion at sitet. 
 
Vi vil med denne mail skabe den indledende kontakt, og håber at kunne få et møde i stand enten 
fredag d. 4/4 eller fredag d. 11/4 tidligt på dagen. 
Forud for mødet vil vi fremsende en agenda, hvor vi nærmere beskriver hvad vi ønsker at tale 
med jer om. 
 
Det vil være ideelt hvis I vil nævne en kontaktperson, vi i fremtidig kommunikation kan 
henvende os til. 
 
 
Mange tak, og venlig hilsen fra 
 
Tina, Lasse, Dorit, Ulrik og Lone 
 
Og jeres kontaktperson i vores gruppe er Lone Lambert Jensen. 
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1.5 Interview med borger.dk: Spørgeguide 
 
Vi er en gruppe studerende, der skal skrive opgave på IT-Universitetet i faget Målgruppeanalyse. 
Vi synes, borger.dk er en spændende og ambitiøs hjemmeside. Derfor har vi besluttet at 
undersøge, i hvilket omfang den er trængt igennem hos borgerne. 
 
Vi har valgt at fokusere vores undersøgelse på, i hvilket omfang 18-30-årige benytter borger.dk 
til at melde flytning, skifte læge og rekvirere nyt sygesikringskort, samt hvad der eventuelt 
afholder dem fra at gøre det. 
 
I den forbindelse vil vi gerne interviewe borger.dk om følgende: 
 

• Har borger.dk statistik for borgeres brug af flytteanmeldelse, lægeskift og 
sygesikringskort anskaffelse? 

• Er der statistik opdelt i alderssegmenter, og hvis ja, hvor mange 18-30-årige benytter 
sitet? 

• Er der statistik opdelt i opgaverne flytteanmeldelse, lægeskift og sygesikringskort 
specifikt for gruppen 18-30 år? 

• Er der anden interessant statistik, vi bør se? 
• Hvem forventer man primært, benytter borger.dk (politikere, embedsmænd, medier, 

borgere eller…) 
• Er der formuleret en implementeringsstrategi for borger.dk, og hvis der er, hvilke 

målgrupper ønsker man at få til at benytte borger.dk i hvilke faser. 
• Har man kendskab til, hvor folk typisk falder fra, når de forsøger at løse en opgave på 

borger.dk, og det ikke lykkes? 
• Vurderer man, at det betyder noget for borgernes anvendelse af borger.dk, om den 

opgave, de ønsker at løse, kan løses helt eller delvist på borger.dk 
• Planlægger man, at alle opgaver på borger.dk skal kunne løses fuldstændigt over nettet? 
• I hvilket omfang er der dialog mellem borger.dk og landets borgercentre? 
• Har man igangsat specielle tiltag for at indfange vores målgruppe, de 18-30-årige, eller 

for at indfange andre målgrupper? 
• Har man igangsat specielle tiltag i forhold til løsningen af opgaverne flytteanmeldelse, 

lægeskift og bestilling af sygesikringskort? 
• Hvilken betydning for borgernes brug af borger.dk tillægger man digital signatur 
• Hvilke forventninger har man til borgernes brug af muligheden for at foretage 

folkeregisterændringer. som det bliver muligt fra 1. april i Københavns Kommune? 
 
Spørgeguiden blev fremsendt pr. e-mail til Henriette Eskelund inden mødet med borger.dk. 
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1.6 Interview med borger.dk: Referat af møde hos VTU 
 
Referat af møde med IT- og Telestyrelsen 
Emne: Borger.dk 
Møde afholdt: den 4. april 2008, kl. 11.00 – 12.15 
Deltagere: 
IT- og Telestyrelsen 

• enriette Eskelund H
 

Projektgruppen 
• Lone Lambert Jensen 
• Dorit Priisholm Andersen 
• Lasse Claes Jacobsen 
• Ulrik Trenckner, referent 

 
Kort om deltagerne og projektet 
Henriette præsterede sig som en del af udbredelsesteamet, der gør sig tanker om, hvordan 
kendskabet til borger.dk i højere grad kan udbredes. Hun repræsenterede således den udadvendte 
del af borger.dk. 
Lasse præsenterede gruppens forudsætninger (3 (4) deltagere med fuldtidsarbejde og 1 deltager 
som fuldtidsstuderende), samt iagttagelserne på borgerservicecentrene, som er grundlaget for 
projektets fokus: Hvorfor unge på 18-30 år ikke anvender digitale tilbud ved flytning, lægeskift 
og nyt sygesikringskort. 
 
Tilgængelige data for målgruppen 
Henriette oplyste, at der ikke findes data på borger.dk specifikt for den målgruppe, projektet 
fokuserer på. Hun kunne desuden oplyse, at det ikke er muligt at følge et spor, så man 
eksempelvis kan se, hvor mange flytninger der meldes digitalt. Henriette mente, at det er muligt 
at Københavns Kommune kan hjælpe med statistik, og at Danmarks Statistik (statistikbanken) 
har en masse om brugernes anvendelse af myndighedernes selvbetjeningsløsninger. 
 
Målgruppen for borger.dk 
På spørgsmålet om målgruppen for borger.dk svarede Henriette, at personaerne er målgruppen, 
og at de også er udgangspunktet for emnerne ifm. version 2. Der er fokus på den digitale borger, 
så det, der udvikles, vil favne de unge, og de unge på 18-30 år står centralt i målgruppen, fordi 
de ud fra datagrundlaget, som personaerne er konstrueret fra, er flittige it-brugere. I valg af 
personaer til repræsentation af målgruppen tager man løbende udgangspunkt i den konkrete 
opgave, der aktuelt fokuseres på. Et eksempel kunne være ’skilsmisse’ som scenarie/digitalt 
forløb. Her vil man eksempelvis tage udgangspunkt i den 42-årige Helle, som skal udfylde 
skilsmissepapirer, melde flytning, flytte børn fra én skole til en anden mv. 
 
Borger.dk – dengang, nu og i version 2 
Dengang 
I 2005, forud for 1. version af borger.dk, blev 24 familier interviewet og disse interviews 
generaliseret ved ca. 570 telefoninterviews. Resultatet var en rapport, ”Digital kommunikation 
mellem det offentlige og borgerne”, som med en antropologisk tilgangsvinkel beskriver de 
barrierer borgerne oplever ved kontakt til det offentlige. Kommuner, amter, ministerier, råd 
styrelser m.fl. havde gennem det forudgående årti produceret en skov af hjemmesider og digitale 
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løsninger. En af de væsentligste erfaringer fra den kvalitative undersøgelse i 2005 var behovet 
for at forenkle det offentlige Danmarks ’grænseflade’ til borgerne, så den enkelte bruger ikke 
behøver gætte sig til, hvor en konkret opgave kan løses. 
I første omgang var der således tale om et ”myndighedsprojekt”, hvor målet bestod i at samle og 
koordinere. På baggrund af danmark.dk og netborger.dk blev den 1. version af borger.dk lanceret 
i 2007. 
Nu 
Med borger.dk bevæger man sig væk fra myndighedsopdelingen. Borger.dk er at betragte som en 
portal – et kommunikationsprojekt med fokus på brugercentreret indgang. Det betyder, at man 
foruden information også finder selvbetjeningsløsninger, og at websitet med emneopdeling (18 
emner) tager udgangspunkt i borgernes behov. Der er i dag tale om et fælles offentligt projekt 
med en tværoffentlig styregruppe bestående af 12-15 personer fra kommuner, regioner og stat. 
Version 2 
Med version 2, som lanceres 20. oktober 2008, er det ambitionen at bringe fokuset på den 
enkelte borger et skridt videre. Til version 2 er der udvalgt 4 borgertemaer, hvor de respektive 
myndigheder har fået ansvaret decentralt. De 4 borgertemaer er: 
 
Borgertema Ansvarlig myndighed/”Tovholder” 
Min økonomi SKAT 
Min pension Velfærdsministeriet 
Mine børn KL 
Min bolig Erhvervs og byggestyrelsen 

 
I version 2 vil der være ca. 14 emner og ”min side”, som er en personaliseret indgang for 
borgeren. Basisversionen udvikles frem mod 2012. Foruden de kommende 4 borgertemaer har 
der på idé-plan blandt andet været talt om ”Mit arbejde”, ”Min transport” og ”Min uddannelse”. 
 
Fordeling af ansvar for indhold og selvbetjening 
Da borger.dk er en portal, er det transparent for brugerne, hvor den information og selvbetjening, 
de søger og anvender, i realiteten ligger. I praksis er der p.t. en klar opdeling mellem indhold og 
selvbetjeningsløsninger. 
Indhold 
Borger.dk står alene for det tekstmæssige indhold, der udarbejdes af en redaktion, som med 
journalistisk tilgang formidler generelle informationer i et forståeligt sprog. Kommunerne har så 
mulighed for at abonnere på disse tekster og anvende dem på egne hjemmesider. Teksterne 
opdateres og sendes til abonnenterne i XML-format én gang i døgnet. Anvendelsen af tekster gør 
sig kun gældende ved information, der ikke er kommunespecifik. Indtil videre er det kun 
kommunerne Langeland, Faurskov, Gribskov og måske Næstved, der trækker tekster fra 
borger.dk. Det er hensigten, at kommunerne med tiden selv skal kunne skrive direkte på 
borger.dk. 
Selvbetjeningsløsninger 
Selvbetjeningsløsningerne er implementeret som iFrames og ligger hos de enkelte kommuner – 
dvs. uden for borger.dk’s regi. KMD er den primære leverandør til kommunerne, men da 
kommunerne ikke er tvunget til at anvende samme leverandør, er der ”et hav af leverandører” 
(ca. 15-20). Det var Henriettes opfattelse, at selvbetjeningsløsningerne ikke alle steder er gode 
nok, og at løsningerne ift. brugervenlighed bærer præg af, at de ikke er udviklet så meget. 
Løsningerne udvikles decentralt, så der er tale om et broget billede. Eksempelvis er selvbetjening 
til ”skift læge” rigtig god, mens ”boligsikring” består af ca. 18 trin og er dårlig. 
Det decentrale ansvar for udvikling og implementering af digital selvbetjening og det overordnet 
koordinerende udgangspunkt for version 1 af borger.dk betyder imidlertid også, at borger.dk’s 
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redaktion centralt ikke har detaljeret indblik i borgernes anvendelse af de enkelte løsninger. P.t. 
har man altså ikke fra centralt hold noget systematisk kendskab til, hvor brugerne falder fra i den 
digitale selvbetjening, og man har ikke belæg for at sige noget om betydningen af hel/delvis 
løsning af en konkret opgave. Her henvises til den enkelte virksomhed, typisk en kommune eller 
styrelse. 
Henriette kunne ifm. selvbetjening oplyse, at der netop er afsluttet udbud vedr. ny digital 
signatur, som skulle blive mere brugervenlig og mere mobil. At den nuværende digitale signatur 
er svær at bruge mente hun måske blot var en myte, som imidlertid kunne afholde folk fra at 
bruge den. 
Henriette anbefalede at kigge nærmere på projektet ”Bedre selvbetjening” på KL’s website. 
 
Kommunikationsstrategi 
Det offentlige skal være klædt på 
Der er fokus på, hvordan brugernes opgaver flyttes fra den fysiske verden til den digitale verden. 
700 ansatte i borgerservicecentre samt 98 ansatte på biblioteker er undervist i borger.dk. Det er 
målet, at når en borger henvender sig i et bibliotek, så uddeles information om borger.dk og 
kundens opgave løses på borger.dk. Borgerservicecentre og biblioteker er borger.dk’s 
forlængede arm. 
I 2007 blev der afholdt et ”uge 47”-arrangement, som der er håb om at gentage i 2008. 11. juni er 
der kickstart af borger.dk i borgerservice centrene. 
Specielle tiltag ift. projektets målgruppe 
Der er ikke tidligere foretaget specielle tiltag ift. projektets målgruppe. Der er tænkt i emner, 
ikke så meget i aldersgrupper. På borger.dk ser vi ikke borgerne – det sker i borgerservice-
centrene og på bibliotekerne. Der er dér borgernes skal opfordres personligt til selvbetjening. 
Det er dog meget sandsynligt, at det vil forekomme i kampagner for de 4 borgertemaer. 
Kommunikativt satser man nok ikke fremover på at fange alle i én kampagne. I stedet satses der 
kommunikationsmæssigt på netværksmarkedsføring af emner som fx ”yngre kvinder og 
pension”. 
Med udgangspunkt i Lones eksempel på, hvordan bankerne tager udgangspunkt i en livssituation 
og flyttemappen fra posthuset, fandt Henriette det interessant, hvis man kunne sætte ind over for 
eksempelvis de yngre borgere/brugere. Der er mulighed for at skabe sammenhæng mellem 
borgertemaerne. 
Hvordan rammes borgerne/brugerne? 
Der er udviklingsmæssigt taget udgangspunkt i personaer. Spørgsmålet er, i hvilke medier 
borger.dk’s kommunikation kan/skal være, samt hvilke redskaber der skal anvendes. 
(Eksempelvis forældre, netværk på internettet, facebook, film etc.). 
 
Indspark til projektet 
Henriette havde svært ved at se, om projektet skulle se på, om brugerne havde svært ved at 
anvende borger.dk (brugervenlighed), eller om de ikke havde kendskab til borger.dk. Hun havde 
ikke set vores problemformulering, men mente, at det var meget vigtigt at være klar på det 
punkt. 
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1.7 Udvikling og versioner af borger.dk 
 
Forarbejdet til borger.dk 
I 2005, forud for 1. version af borger.dk, blev 24 familier interviewet af Alsted Research, som 
efterfølgende verificerede og kvantificerede disse interviews med 511 telefoninterviews54. 
Resultaterne mundede ud i rapporten, ”Digital kommunikation mellem det offentlige og 
borgerne”, som med en antropologisk tilgangsvinkel beskriver de barrierer, borgerne oplever ved 
kontakt til det offentlige.  
 
Kommuner, amter, ministerier, råd styrelser m.fl. havde gennem det forudgående årti produceret 
en skov af hjemmesider og digitale løsninger. En af de væsentligste erfaringer fra den kvalitative 
undersøgelse i 2005 var behovet for at forenkle det offentlige Danmarks ’grænseflade’ til 
borgerne, så den enkelte bruger ikke behøver gætte sig til, hvor en konkret opgave kan løses. I 
første omgang var der således tale om et ”myndighedsprojekt”, hvor målet bestod i at samle og 
koordinere. På baggrund af danmark.dk og netborger.dk blev den 1. version af borger.dk lanceret 
i 2007. 
 
 

 
Figur 5: borger.dk’s udviklingsproces. 55 
 
 
Borger.dk version 1 
Med borger.dk bevæger man sig væk fra myndighedsopdelingen. Borger.dk er at betragte som en 
portal – et kommunikationsprojekt med fokus på brugercentreret indgang. Det betyder, at man 
foruden information også finder selvbetjeningsløsninger, og at websitet med emneopdeling (18 
emner) tager udgangspunkt i borgernes behov. Der er i dag tale om et fælles offentligt projekt 
med en tværoffentlig styregruppe bestående af 12-15 personer fra kommuner, regioner og stat. 
 

                                                 
54 Rapporterne kan hentes på http://www.videnskabsministeriet.dk/site/forside/publikationer/2005/digital-kommunikation-
mellem-det-offentlige-og-borgerne. 
55Lånt fra powerpointpræsentationen ”Personas og borger.dk” v/Den Digitale Taskforce: 
http://borger.dk/lib/docs/Oplaeg_af_Mette_Margrethe_Elf.ppt - slide 4 [14-05-2008]  

http://borger.dk/lib/docs/Oplaeg_af_Mette_Margrethe_Elf.ppt
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Besøgstallene for januar 2008 – altså et år efter lanceringen – viser, at portalen har cirka 100.000 
besøg pr. uge. Det svarer til en stigning på over 40 % i forhold til samme tidspunkt 2007.56 
Portalen er med andre ord forholdsvis ny og er stadig i en udviklings- og udbredelsesfase. 
 
Borger.dk version 2 
Med version 2, som lanceres oktober 2008, er det ambitionen at bringe fokus på den enkelte 
borger et skridt videre. Til version 2 er der udvalgt 4 borgertemaer, hvor de respektive 
myndigheder har fået ansvaret decentralt. De 4 borgertemaer er: 
 
Borgertema Ansvarlig myndighed/”Tovholder” 
Mine penge SKAT 
Min pension Velfærdsministeriet 
Mine børn KL 
Min bolig Erhvervs og byggestyrelsen 

 
I version 2 vil der være ca. 14 emner og ”min side”, som er en personaliseret indgang for 
borgeren. Basisversionen udvikles frem mod 2012. Foruden de førstkommende 4 borgertemaer 
har der på idé-plan blandt andet været talt om ”Mit arbejde”, ”Min transport” og ”Min 
uddannelse”. 

                                                 
56 http://www.itst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2008/flotte-resultater-for-borger.dk/?searchterm=borger.dk 
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2. Kvalitativ dataindsamling 

2.1 Fokusgruppe: Drejebog 
Vi henter deltagerne i ITU’s reception, udstyrer dem med flyttekasser og kasse med flyttevand 
og går sammen med dem til lokalet, hvor interviewet skal finde sted. Moderator præsenterer 
projektet og præciserer de deltagende gruppemedlemmers roller. 
 
Introduktionstekst 
”Vi er en gruppe studerende, som i forbindelse med et projekt i faget ”Målgruppeanalyse” har 
valgt at gennemføre et fokusgruppeinterview. Emnet er Flytning. 
 
På baggrund af en forundersøgelse har vi valgt at rekruttere deltagere i alderen 18-35 år, som er 
flyttet inden for de sidste 2 år. 
 
Jeg hedder [Moderators navn]. Min opgave er at guide jer gennem den næste 1½ times samtale. 
Fokusgruppeinterviewet foregår som en samtale mellem jer. Der er ikke nogen rigtige eller 
forkerte svar. Vi kan bruge alle de tanker, I gør jer omkring flytning, i forbindelse med vores 
projekt. 
 
Vi er mere interesserede i oplevelser end viden. I skal altså ikke optræde som ’eksperter’ i 
flytning, men fortælle os, hvordan I oplever det at flytte. 
 
Vi optager samtalen på video og diktafon. Optagelserne transskriberes i uddrag og anvendes kun 
af gruppens medlemmer i relation til det konkrete projekt. I det omfang, vi anvender citater fra 
seancen i vores rapport, vil de fremstå anonymt. 
 
Projektgruppen består af 5 studerende. Vi deltager i dag 3 fra projektgruppen: En ordstyrer, en 
teknisk ansvarlig og én, der observerer og tager noter. 
 
Nu vil jeg bede jer give en kort præsentation af jer selv og skrive jeres fornavn på et skilt. Vi 
holder en kort pause midtvejs. Til slut beder vi jer udfylde et kort spørgeskema med data, som vi 
har brug for mhp. at behandle de oplysninger, vi får undervejs. Er der noget, I vil spørge om, 
inden vi starter?” 
 
[Deltagerne opfordres til at forsyne sig med vand, frugt, slik og kaffe mv.] 
 
Tidsplan for fokusgruppeinterview 
Tidspunkt Emne 
19.10 Introduktion 
19.20 Spørgsmål 1, 1. runde: Tanker om flytning, skud fra hoften (uden flyttekasse) 
19.30 Spørgsmål 1, 2. runde: Flyttekassen introduceres. Deltagerne opfordres til at 

tage genstande op af kassen og kommentere. 
19.45 Moderator samler op og anvender evt. spørgsmål 2 til at konkludere. Hvis 

flyttemappen ikke er nævnt endnu, kommer den på bordet inden pausen. 
19.50 Pause 
20.00 Spørgsmål 3. Kortsortering. 
20.20 Spørgsmål 4 
20.45 Spørgeskemaer 
20.55 Tak for i dag. 
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2.2 Fokusgruppe: Interviewguide 
 

• 1. Hvad kan anledningen være til at flytte? 
• 1.b Hvad fik jer til at flytte sidst? 
• 2. Hvilke tanker gør I jer omkring at få ordnet de praktiske flytteforberedelser? 
• 3. Hvad har højest prioritet i jeres flytteforberedelser? 
• 3.b Hvad har lavets prioritet i jeres flytteforberedelser? 
• 4. Hvad føler man typisk op til en flytning? Glæder man sig, er man nervøs, forvirret…? 
• 5. [Introduktion af flyttemappe] Plejer I at hente sådan en? Hvornår i flytteforløbet? 
• 6. Skriv alle de flytteopgaver, I kan komme i tanke om på papkort 
• 7. Tror I der er en eller flere af opgaverne der kan løses sammen? 
• 8. Tror I, at nogle af de praktiske ting, I skal have ordnet, kan ordnes/løses digitalt? 
• 9. Kender I borger.dk? 
• 10. Hvilke personlige oplysninger vil I være trygge ved at vedligeholde digitalt? 

 
[Hvis diskussionen mangler brændstof, kan vi nævne vores ”hypoteser”: (1) opgaver der ikke 
kan fuldføres alligevel; (2) problemer med digital signatur; (3) dårlig grænseflade (Usability)] 
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2.3 Fokusgruppe: Observatørens notater 
Moderator introducerede til fokusgruppeinterviewet i henhold til drejebogen. Vi ønskede ikke på 
forhånd at begrænse eller styre deltagernes associations- og idéradius. Introduktionen rummede 
derfor ikke henvisninger til borger.dk og digital selvbetjening, men fokuserede mere åbent på 
begrebet ”flytning”. Da et par deltagere i forlængelse af introduktionen bad os uddybe formålet 
med undersøgelsen, måtte moderator love at supplere med flere oplysninger senere i forløbet. 
Svaret blev accepteret, og gruppen tog som helhed åbent og velvilligt del i interviewet. 
 
Opmærksomheden var i starten rettet mod moderator, men dialogen kom lidt efter lidt i gang 
med mest interaktion i gruppen under kortsorteringen, hvor deltagerne skulle arbejde sammen. 
 

• 1. Hvad kan anledningen være til at flytte? 
• Skilsmisse 
• Væk fra mor og far 
• Husleje 
• Uddannelse 
• Familieforøgelse 
• Mere plads 
• Skift af scenarie, f.eks. natur/by 
• Kvalitet af bolig, f.eks. bedre bad 
•  

1.b Hvad fik jer til at flytte sidst? 
• Det mest almindelige er nok: 
• Billigere husleje 
• Uddannelse/Studieskift/Bolig tættere på studie 
• Stifte familie/Flytte sammen med kæreste 
• Ønske om noget bedre at bo i, når man begynder at tjene mere 
•  
• Økonomien kommer først, men det kan gå begge veje. A (studerende) er f.eks. parat til at 

betale prisen for et bedre sted at bo efter i en årrække at have boet beskedent. Dikotomien 
bedre/dårligere bliver også udfordret. F kan fx forestille sig, at valget kan falde på en 
’dårligere’ bolig, hvis beliggenheden er bedre. Begreberne er relative afhængigt af den 
enkeltes behov og prioriteringer i den aktuelle livssituation. 

 
2. Hvilke tanker omkring at få ordnet de praktiske flytteforberedelser? 
- Det skal bare overstås. 
- Man skal flytte adresser og mere administrative ting 
- (F) Jeg har en mega seng. Gider snart ikke flytte mere og overvejer: ”Skal man betale sig fra 
flytningen?” Man akkumulerer en masse ting. I starten var det 10, så 20, så 25 og måske 30 
flyttekasser. Det bliver kedeligere og kedeligere at flytte. (F) 
 
Adspurgt svarer deltagerne, at de har flyttet 4, 5, 6 gange. 
De svarer, at ja, man flytter meget i vores alder. Uddannelsesforløbet kan fx være bestemmende 
for, hvornår man flytter. Hvis man fx skal følge sidefag i Århus. (A) 
 
3. Hvad har højest prioritet i jeres flytteforberedelser? 

• Møbler, seng 
• Maling, tapet 
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- Det tager mange uger, og det er dyrt. 
- Man skal henvende sig forskellige steder og sørge for transport 
- Der er en prioritering: Seng først, så bøger, service, nye indkøb 
- Man flytter sengen, så man har en ’safe haven’ (F) 
- TV! 
 
3.b Hvad har lavest prioritet i jeres flytteforberedelser? 

• Billeder på væggen 
• Ophængskroge 

 
Praktiske detaljer? 
- (G) Hvor meget hjælp skal man ha’? Hvad kan man gøre selv? Hvor meget skal man outsource 
til venner? Transporten, fx, det er et puslespil. 
 
Bestemt orden? 
- Det handler mest om at få overblik 
- Der er den fysiske flytning og den administrative flytning 
- Folkeregister 
- (B) Jeg planlægger ikke så godt 
 
[Flyttekassen introduceres] 
 
[Moderator beder C om at tage en ting. Hun tager folderen ”Find et sted at bo” op af 
flyttekassen.] 
 
- (A) Jeg har aldrig spurgt om råd. 
- (B) Man kan spørge kommunen – DE ved sgu nok! 
- Kommunal service – nok mest for dem, der kommer fra andre kommuner. 
- Man kan spørge andre. 
- (G) Der er mange praktiske ting. Hvis man ikke er dansk, kender man ikke til alle de 
administrative ting. Det eneste sted, jeg skulle melde flytning, var folkeregisteret. Ellers skal 
man melde til bank, teleselskab og alle mulige steder, der sender regninger. Sådan er det i mange 
europæiske lande.  
- En tjekliste med alle de praktiske ting er en god idé! 
 
Moderator: Kan I komme på andre tjeklister? 
- (D) Jeg har brugt en tjekliste fra KAB. 
- Guider er gode. 
- (E) Den fra posthuset. Den med flyttekort. 
 
Moderator: Hvem har I sendt kort til? 
- Bedstemødre, familie, venner 
 
[Næste deltager (B?) tager et glas instant kaffe, økologisk, op af flyttekassen] 
- (B) Forplejning. 1. og 2. gang, jeg flyttede, havde jeg ikke tænkt på det. Men det er en vigtig 
gestus: Vand, cola og kaffe. 
 
Moderator: Er der en standardforplejning? 
- (E) Øl! Ellers gider de da ikke! 
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- (F) Pizza. Et indgangsritual, det er det nye pizzasted. 
- Instant kaffe er ret nem at ha’ med at gøre. Det skal være let – måske. 
 
[Næste deltager (A?) tager et tastatur op af flyttekassen] 
- (F) Der er ikke plads til stationær computer. 
- Det er et kabelhelvede! 
- Det stationære koncept – håbløst! 
- Der skal en bærbar til i stedet for. 
 
- Man får lejlighed til at revidere opfattelsen af det, man har. 
- Man køber måske bærbar i sammenhæng med flytningen – ofte i forbindelse med skift af 
studie. 
- Er der internet? Det tog bare 5 minutter. (D) 
- Hos mig tog det to uger! (F) 
 
[Næste deltager (G?) tager en termoflaske op af flyttekassen] 
 
- (G) Ofte gør man sig erfaringer. 1. gang havde man ingen kaffe, men næste gang skal man have 
noget varmt. 
- Er der nok flyttekasser? Ikke fylde kasserne helt op med bøger. 
- Jeg skulle ha’ skilt lortet ad, så der ikke kom den ridse i væggen. 
Der er altid små detaljer, som man ikke kan forudse. 
- Flytning er noget meget stort i vores liv, fordi det er forbundet med noget nyt. 
- Vi husker det. Vi husker flere detaljer fra vores flytninger, fordi der sker noget nyt. 
- Erfaringsopsamling 
- Man bliver bedre eller dårligere til at planlægge 
- (A) Man lærer at pakke tingene ordentligt. 
- (F) Man får overleveret nogle erfaringer fra dem, der hjælper én. Man kan trække på noget 
erfaring fra andre, der har gjort det før, fx ens forældre. Fx det der med at pakke flyttekasser. 
 
4. Hvad føler man typisk op til en flytning? Glæder man sig, er man nervøs, forvirret… 
- (G) Det kommer an på årsagen til flytningen. Jeg har et vennepar, der er gået fra hinanden. Det 
er ikke en glædelig begivenhed. 
- Men ellers plejer det at være en glædelig begivenhed. 
- Det er en ny æra, der starter 
- Man kan inddele sit liv i perioder i forhold til, hvor man bor. 
- Man er mere følsom, mere sensitiv over for om man får en god start. 
- (B) Der er nogle rituelle ting: Tøjvask, rengøring. Man opdager, hvor meget dagligdag der er i 
en hverdag. Man kommer lidt tættere på hverdagen. Det er noget nyt, man skal forholde sig til, 
første gang man flytter. 
 
Moderator: Flyttesituationen – hvad er det for et sted? 
- (B) Et ritual. 
- (F) Man skal indlemmes i området. Man prøver at få noget af de eksisterende beboeres viden 
om, hvordan man gør ting. 
- Naboen ta’r sig tid til at fortælle. 
- En overgangsrite, hvor man på en eller anden måde er mere åben. 
- Hvor man bliver initieret i området. 
- Det er den gode undskyldning: Man er ny! 
- Det SKAL gå godt. Man sørger for at få en god relation til naboen. 
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Èn har prøvet, at naboen hjalp med at samle hjørnesofaen, inviterede på bar og kom med kaffe 
dagen efter. 
 
Moderator: Er der faste flytteritualer? 
- (A) Jeg ringer til min mor! Hvordan passer det med bil osv. 
- Der er et eller andet med – man vil gerne ha’ fat på sin nabo – vise flaget. 
- Efter vi havde spist pizza to gange lige overfor, smagte pizzaen pludselig dårligt, og naboen 
sagde, at der skal I ikke handle. 
 
Moderator: Er det de samme, der hjælper jer med at flytte hver gang? 
- (C) Man spørger de bedste venner først. 
- Dem, man selv har hjulpet. 
 
[Flyttemappen introduceres] 
 
5. Plejer I at hente sådan en? Hvornår i flytteforløbet? 
-(C) Der er vel ikke noget deri, som man ikke kan gøre online. 
- Der var nogen, der sagde, man ku’ gøre det online. 
- Der er de der kort med porto betalt. Det kan være meget rart at få et kort. 
- Ny læge.  Meget naturligt, at man får ny læge, når man flytter. 
 
C har flyttet adresse, men det virker ikke særlig godt. Problemer med allé med accent over e’et. 
 
- Flytning og folkeregister i Google. (?) 
- Postvæsenet har også en side, hvor man kan gå ind og ændre adresse. 
 
[Pause] 
 
[Moderator beder deltagerne om at tømme resten af indholdet fra flyttekassen ud på bordet som 
inspiration til næste session. Derefter iværksættes kortsorteringen.] 
 
6. Skriv alle de flytteopgaver, I kan komme i tanke om på papkort 
 
Deltagerne skriver hver for sig og lægger i én stor bunke. 
 
7. Tror I der er en eller flere af opgaverne der kan løses sammen? 
 
Gruppen sorterer og debatterer, hvilke bunker de enkelte kort hører til. Der er god deltagelse. 
 
[Udskrift af kortbunker og overskrifter] 
 
Kronologi: Før, under, efter 
Planlægning 
Før flytning kan være to steder: Det gamle og det nye sted. 
 
Folkeregisteret – er det noget, der ordnes før eller efter flytningen? 
- Når jeg er på plads. Hen ad vejen. 
 
8. Tror I, at nogle af de praktiske ting, I skal have ordnet, kan ordnes/løses digitalt? 
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- Ja! [Peger på sidste bunke ”efter flytning”] 
- Som guide, inspiration, vejledning. 
- It indgår i alle kategorierne som information. 
- Internettet er på vej ind. Google kan hjælpe én på vej. 
- Nogen gange er det bedre bare at få snakket. 
- Finde adresser – hvor er den næste Netto? 
- Krak har en tjeneste, hvor man kan taste sin adresse ind og se, hvad der ligger i nærheden (?) 
 
Moderator: Hvad er typisk for de situationer, hvor man vælger ikke at gøre det over nettet? 
 
- (A) Tvivl! 
- (F) Man skal være rigtig god 
- Det er et informationshelvede på nettet. 
- Det er bedst med nettet, hvis man har noget helt konkret. 
 
Moderator til C: Hvorfor lod du dig lokke til at prøve på nettet? 
- Jeg spurgte min tante: ”Hvor er det nærmeste posthus”, og det lå langt væk 
 
9. Kender I borger.dk? 
- Ja 
- Måske… 
- Neeej (D) 
 
- (A) Det er det smarte ved borger.dk. Der konvergerer det hele. Jeghar brugt den for min 
familie. 
 
- Det er megastressende med digital signatur. 
- Svær at flytte (den digitale signatur?) 
- Noget med en fælles pinkode. 
- Tre forskellige måder? Cut dog ned til én! Hvorfor skal det være så kompliceret? 
- Hvis man har en USB…? 
- Der er et password hver gang – et nyt 
- (F) Jeg bruger en mac og har en speciel lommeregner til min computer. Det er en underlig 
konstruktion, men fedt nok. Jeg kan ha’ den sammen med min pung og mit kørekort. 
 
9. Hvilke personlige oplysninger vil I være trygge ved at vedligeholde digitalt? 
 
Moderator: Hvad vejer tungest? (sikkerhed eller tilgængelighed????) 
- Jeg er aldrig rigtig kommet i gang, fordi det er alt for besværligt. 
- (E) Det skal være nemmere at bruge. 
- (F) Jeg er nok lidt mere konservativ. Jeg vil gerne ha’ sådan en dims. Men ældre mennesker, 
måske, føler sig ikke sikre. 
- Frihed. 
- Den største barriere er, at der er en digital signatur og nogen ting, der skal fungere på forhånd. 
- (B?) Selvfølgelig skal det være sikkert, men brugervenligheden betyder meget. 
- (E) Man kan godt gardere sig et stykke hen ad vejen. 
 
- På en eller anden måde skal man sørge for, at sikkerheden er god nok, men man bliver sjusket, 
hvis man skal gøre det for ofte. 

58 / 76 



MÅLGRUPPEANALYSE WWW.BORGER.DK 
 

- De’ lige præcis dét. Så begynder man at skrive passwords på en fil, og så kan det være lige 
meget. 
- Gerne sikkerhed, men også brugervenligt. 
- Der er så mange pinkoder – vi er ved at drukne i pinkoder. 
 
Moderator: Hvis man nu kunne gøre alt? 
- (E) Melde flytning vil jeg gerne. 
- (D) Jeg synes, det er meget godt at gå ned i borgerservice og gøre ting og så bagefter spørge, 
om der er andet, man skal huske. 
- (E) Men der er kø! Og så lang ventetid. Da jeg skulle have lavet pas, var jeg ude for, at billedet 
ikke var godt nok. 
- Der er fordele ved borgerservice, fordi man kan spørge, om der er andet, man skal huske. 
Men der er også fordele ved nettet: Man kan gøre det døgnet rundt. 

- (D) Det er nemmest at ringe og mere personligt. Så har man ligesom hånd i hanke med 
det. Der er ikke noget respons på nettet. 

 
(kvittering/feedback meget vigtig) 
 
Moderator til C: Hvor lang tid tog det? 
- 10 minutter, men jeg sad næsten en halv time. Det kan man jo heller ikke vide – at det fungerer 
så dårligt. 
 
Moderator: Betyder det noget, at man kan gøre ting helt over nettet? 
- Validering over hjemmesiden i deres system (?????) 
- Det er en fordel, at man kan printe skemaer ud på forhånd. 
- (A) Nej, det er pisseirriterende, når man ikke kan gøre det 100 % færdigt. 
- (E) Ja, så kan det være lige meget! 
- (C) Jo, men man kan komme til at stå i kø i to timer for at vente på en formular. 
- (G) Også hvis man har ufleksibelt job – så kan man ikke nå det efter arbejde. 
 
Én (G?) har prøvet at melde flytning, men dengang virkede det ikke at flytte mellem kommuner. 
 
Moderator: Betød erfaringen fra sidst noget for jer? 
- (B?) Nej, hvis der har været lidt lys sidste gang, vil jeg måske se, om der er en mulighed. 
- (D) Nej, jeg har haft så dårlig erfaring [med digital selvbetjening]. 
- (D) Men jeg har også været ude for, at borgerservice ikke kunne give svar. [på, om det var 
nødvendigt at flytte læge] 
- Track & trace i det offentlige 
Ja, en god idé! 
 
- (G) Det offentlige, tingene sker lidt langsommere. 
- (F) De skal gøre det rigtigt første gang. Derfor sker det langsommere. 
- Men fejlen sker alligevel! 
- Man skulle ha’ oplevelsen af, at det går hurtigt  over nettet. 
- Mail – skifte mailadresse (???) 
- (C) E-boks. Dét synes jeg virker rigtig godt. 
- 
Én har glemt at ændre e-mailadresse til bibliotekerne og kom til at betale mange penge i bøde. 
 
- Så har man det dér password-cirkus. 
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- E-boks, PBS 
 
Moderator: Ville du hellere melde flytning i e-boks? 
- Nej, det er envejskommunikation. 
- Fedt, hvis man ku’ gøre det over borger.dk – med kvittering 
- Er der ikke noget med der dér digital signatur? 
- (F) Så kan det være, at alle de der sagsbehandlere, de kan være telefonpassere. 
- (E) Tror du ikke, det er forholdsvis intuitivt? Det vil jeg da håbe. 
- (F) Men af bitter erfaring… Så ryger det ned i et eller andet sort hul. Og så venter man måske 
14 dage. 
- Man er bange for, at der ikke er sikkerhed nok, og så er der så mange forskellige tilbud, så 
mange forskellige indgange. 
- Man sku’ ta’ udgangspunkt i individet (?) og sige: Dér har du din egen hjemmeside. 
- (A) Det ér på vej i ”Min side” på borger.dk. 
- (B?) Man skal hellere bruge kræfter på brugervenlighed. 
 
Moderator: Vil man i en ny situation være åben over for at bruge digitale tilbud? 
- En liste – ligesom sådan en pakkeløsning, der popper op om, hvad der er man skal gøre. 
- Det ku’ være rart at ha’ sådan en elektronisk tjekliste. 
- Fx links til internetudbydere i ens område. 
 
Kommercielle tilbud diskuteres. 
 
- (A) For Post Danmarks vedkommende kunne det være en virtuel flyttemappe, hvor der kunne 
komme kommercielle ting ind over. 
- (F) Men det ku’ sgu da være meget sjovt, hvis man havde sådan en hjemmeside dér. 
- Selvom der så står en computer og brænder en masse CO2 af. 
 
Moderator: Er der højere krav til det offentlige? 
- (E) Ja, helt sikkert! 
Betyder det meget, at det er ét system (???) 
- (G) Der er problemer med de danske offentlige systemer. De taler ikke sammen. 
- (B) Hvis tingene ikke kan snakke sammen, er det sindssygt dårligt for alle. 
- (F) Ensretning. Hvis man flytter kommune, vil det være godt, at siden følger én, så det stadig er 
den samme knap, man skal trykke på. 
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2.4 Fokusgruppe: Demografisk spørgeskema 
 
Vi ønsker med dette spørgeskema at finde svar på, i hvilket omfang du anvender computer og 
internet, hvordan du foretrækker at kontakte det offentlige, og om du har erfaring med 
borger.dk. Spørgeskemaet består af i alt 4 kategorier. Dine svar behandles fortroligt, og du kan 
vælge at være anonym. 
 

På forhånd tak for hjælpen! 
 
 

1) Demografiske data 

 
Fornavn: _________  Ønsker at være anonym 

Alder: _________ 

Køn:  Mand  Kvinde 

Uddannelse: ________________________________ 

Stilling: ________________________________ 

Civilstand:  Gift  Samboende X Single 

Antal børn: _________ 

 
 

2) Brug af computer og internet 

 
2a) Hvor bruger du computer? (Sæt gerne flere krydser) 
 

Hjemme  

På arbejdet  

På uddannelsessted  

På bibliotek  

Andre steder: _________________________________  

 
 
2b) Hvordan karakteriserer du dig som computerbruger? 
 

 Usikker  Habil  Rutineret  Professionel 

 
 
2c) Hvor bruger du internet? (Sæt gerne flere krydser) 
 

Hjemme  

På arbejdet  

På uddannelsessted  

På bibliotek  

Andre steder: _________________________________  
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2d) Hvad bruger du computer til? (Sæt gerne flere krydser) 
 

Arbejde  

Studier  

Kommunikation (e-mail, chat, messenger etc.)  

Informationssøgning (åbningstider, køreplaner etc.)  

Reservere bøger på biblioteket  

Kontakt med det offentlige (SKAT, daginstitution etc.)  

Netbank  

E-handel (bøger, musik, billetter, tøj etc.)  

Spil og underholdning  

Andet: _______________________________________  

 

 

3) Kontakt med det offentlige 

 
3a) Hvilke offentlige hjemmesider bruger du? 
 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 
 
3b) Benytter du dig af digital selvbetjening over internettet? 
 

 Aldrig  Af og til  Ofte  Altid  Ved ikke 

 
3c) Har du en digital signatur? 
 

 Ja  Nej 

 

Hvis du har en digital signatur, hvad bruger du den til? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Hvis du ikke har en digital signatur 

Jeg ved ikke, hvad en digital signatur er  

Jeg har kendskab til digital signatur, men er ikke  

interesseret 

Jeg har kendskab til digital signatur og kunne godt  

tænke mig at få en 
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3d) Hvordan foretrækker du at kontakte det offentlige? 
 

At møde op personligt  

Pr. telefon  

Pr. brev  

Digitalt (e-mail eller selvbetjening)  

Andet: _______________________________________  

 
 
3e) Hvad er din holdning til digital selvbetjening? 
 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 
 
3f) Hvad skal der til for at du vil bruge digital selvbetjening? 
 

Jeg skal bare tage mig sammen  

Jeg vil have en introduktion før jeg tager stilling  

Jeg vil gerne men mangler en digital signatur  

De nuværende selvbetjeningsløsninger er ikke gode nok  

Jeg bruger det, når/hvis der ikke er andre muligheder  

Ved ikke  

Andet: Bruger det altid, hvis muligt  

 
 

4) Spørgsmål vedrørende borger.dk 

 
4a) Kendte du til borger.dk før mødet i dag? 
 

 Ja  Nej 

 

Hvis du på forhånd havde kendskab til borger.dk 

Jeg har kendskab til, men ikke anvendt borger.dk  

Jeg har anvendt borger.dk  

Jeg anvendte borger.dk ved seneste flytning  
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Hvis du brugte borger.dk ved flytning, hvilke områder? 

Jeg meldte flytning til folkeregister  

Jeg meldte flytning til Post Danmark  

Jeg skiftede læge  

Jeg skiftede institution/skole for børn  

Andet: _______________________________________  

 

Har du brugt borger.dk i anden sammenhæng? 

 Ja  Nej 

 

Hvis ja, hvad har du brugt borger.dk til? 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Har du oplevet problemer ved anvendelse af borger.dk? 

 Ja  Nej 

 

Hvis ja, hvilke problemer har du oplevet? 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 
 
 

Mange tak for hjælpen! 
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2.5 Fokusgruppe: Forløbsreferat 
 
Fokusgruppen blev afholdt onsdag den 23. april 2008, kl. 19-21 i et mødelokale på IT 
Universitetet. I lokalet var der plads til ca. 10 personer. Vi mødtes to timer inden 
fokusgruppeinterviewet for at forberede lokalet, opsætte optagelsesudstyr og gennemgå 
spørgeguide og plan. Vi riggede et videokameraet an til at optage seancen skråt forfra, 
stationært, og placerede en digital diktafon midt på mødebordet mellem kopper, flyttekasser og 
forfriskninger.  
 
Som planlagt modtog en fra projektgruppen, den teknisk ansvarlige, fokusgruppedeltagerne nede 
i IT-Universitets forhal og bad dem om at hjælpe med at bære et par flyttekasser. Det var kun 7 
af de aftalte 8 deltagere, der dukkede op. 
 
Fremme ved lokalet bød moderator velkommen til interviewet. Moderator placerede sig stående 
ved den ene bordende, mens observator tog noter fra den anden bordende. Den teknisk 
ansvarlige tog position ved siden af kameraet. Moderator præsenterede projektgruppe deltagerne 
og forsikrede informanterne om, at de ville være anonyme og at der ikke var nogen rigtige og 
forkerte svar, som Bente Halkier lægger vægt på for at fremme en ærlig og åben dialog57. 
 
Placering: 
Teknisk ansvarlig Moderator 

 

A G
B F
C E
 D

Observatør 
 
Indledende dialog 
Herefter gik fokusgruppen i gang. Opmærksomheden var i starten rettet mod moderator, der 
stillede spørgsmål som deltagerne besvarede en ad gangen, og kun på opfordring. Men lidt efter 
lidt kom dialogen i gang med mest interaktion i anden halvdel af interviewet under 
kortsorteringen, hvor deltagerne skulle arbejde sammen. 
 
Følgende anledninger blev foreslået som svar på, hvorfor man flytter: 

• Skilsmisse 
• Væk fra mor og far 
• Mere plads 
• Skift af scenarie, f.eks. natur/by 
• Kvalitet af bolig, f.eks. bedre bad 
• Billigere husleje 
• Uddannelse/Studieskift/Bolig tættere på studie 
• Stifte familie/Flytte sammen med kæreste 
• Ønske om noget bedre at bo i, når man begynder at tjene mere 

 
I forbindelse med en dialog om det er økonomi eller boligens kvalitet der først og fremmest kan 
få en til at flytte diskuterede gruppen lidt frem og tilbage om, hvad det vil sige at en bolig er 
bedre, det kan gå på selve boligen eller på beliggenheden. Ud fra variationen i flyttemotiver kan 
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man formode at vi havde at gøre med en bredt sammensat fokusgruppe. Vi formoder at det kan 
være gruppens aldersforskelle der gør, at deres værdinormer i hvert fald med hensyn til 
flyttemotiv ikke er udtalt homogene. 
 
Herefter spurgte moderator til, hvilke tanker deltagerne gør sig omkring at få ordnet de praktiske 
flytteforberedelser. Her lagde vi mærke til, at der i hvert fald er tre forskellige opfattelser / fokus 
i forbindelse med flytning. En af de yngste deltagere i gruppen, B, gav udtryk for, at ”Det skal 
bare overstås”, mens en af gruppens ældste deltagere, G - en mand med indvandrebaggrund, 
fremhævede at ”Man skal flytte adresser og mere administrative ting”. F derimod associerede 
primært til sine ting og besværet forbundet med at flytte dem ”Jeg har en mega seng.” ”Man 
akkumulerer en masse ting. I starten var det 10, så 20, så 25 og måske 30 flyttekasser. Det bliver 
kedeligere og kedeligere at flytte”. 
 
For at udforske gruppens rangering af de tre holdninger, spurgte moderator hvad der havde 
højest prioritet i gruppens flytteforberedelser. Her opstod der en længere forholdsvis animeret 
samtale om møbler, maling og tapet samt udvælgelse og brug af de forskellige. Vores indtryk fra 
denne passage af interviewet er, at de praktiske ting fylder rigtig meget i gruppens 
opmærksomhed. Det kan skyldes vores formulering af spørgsmålet, idet vi spørger til 
”praktiske” flytteforberedelser, hvilket gruppen åbenbart tog meget bogstaveligt. En anden 
forklaringsmulighed er, at alle de fysiske ting i virkelige flyttesituationer dominerer folks 
overvejelser i situationen. Hvis det er tilfældet, afspejler samtalen i gruppen blot emnefokus.   
 
Gruppen fremhæver desuden at ”det tager mange uger, og det er dyrt”, ”man skal henvende sig 
forskellige steder og sørge for transport”, ”der er en prioritering: Seng først, så bøger, service, 
nye indkøb”, ”Man flytter sengen, så man har en ’safe haven’”. 
 
Moderator oplevede ikke, at der var en særlig entydig prioritering i gruppen mellem de 
administrative opgaver og den praktiske opgave omkring flytning, installering og udskiftning af 
indbo. For at gøre kontrasten tydeligere bad hun derfor gruppen fortælle, hvad der havde lavest 
prioritet i deres flytteforberedelser. Det gav dog ikke rigtig nogen respons.  
 
Herefter spurgte moderator ind til, hvilke praktiske detaljer gruppen forbandt med at flytte. G der 
tidligere har understreget betydningen af de administrative ting svarede ”Hvor meget hjælp skal 
man ha’? Hvad kan man gøre selv? Hvor meget skal man outsource til venner? Transporten, fx, 
det er et puslespil.” Det virkede på dette tidspunkt tydeligt at G i langt højere grad end resten af 
gruppen gør sig overvejelser over planlægning i forbindelse med flytning.  
 
Adspurgt om de foretager tingene i en bestemt orden bliver forskellene i gruppen igen tydelig, 
idet gruppens yngste deltager, B, svarer ”Jeg planlægger ikke så godt”. Andre i gruppen 
fremhæver at ”Det handler mest om at få overblik” og ”Der er den fysiske flytning og den 
administrative flytning”. En mulig tolkning af, hvorfor gruppen på dette tidspunkt udvidede 
fokus fra de fysiske ting til de administrative ting er, at G’s administrative fokus har påvirket 
gruppen. Denne tolkning er dog ikke entydig, eftersom G’s udtalelser hidtil ikke har igangsat en 
diskussion i gruppen og har været meget henvendt til moderator. En anden fortolkningsmulighed 
er, at gruppen ligesom i den virkelige flyttesituation var nødt til at have gennemarbejdet alle 
forhold omkring fysiske ting, før der blev plads i deres opmærksomhed til mindre presserende 
administrative ting. 
En enkelt af deltagerne fremhævede Folkeregisteret som en af de ting, der skal ordnes. 
Moderator noterede sig det men besluttede at vente med at spørge ind til det, for ikke at komme 
til at lukke den meget vidtfavnende diskussion på dette punkt. 

66 / 76 



MÅLGRUPPEANALYSE WWW.BORGER.DK 
 

 
Flyttekassen introduceres 
Efter 10 minutter præsenterede moderator flyttekassen, den første kreative metode, der var blevet 
placeret midt på bordet. Flyttekassen indeholdt følgende: 
  
Tørkaffe Termokande USB nøgle med digital signatur 
Mobiltelefon Dåsetomater 4 sygesikringsbeviser 
Forsikringspapirer Pladsanvisningsblanket Oversigt over daginstitutioner 
Hjemmesko Computer tastatur Computer mus 
Model flyttebil Sorte sække Bobleplast 
”Find et sted at bo” folder 4 kø-numre fra posthuset Blyant 
Brev Adressebog Kort til el-aflæsning 
 
 
Deltagerne blev bedt om på skift at tage en ting op af kassen. Moderator startede med at bede C, 
der havde været forholdsvis tavs i den indledende runde, om at tage en ting op. Det var vores 
mening at moderator skulle bede folk at vælge en ting fra kasse. Ved at bede deltagerne om at 
”tag[e] en ting op”, fik moderator ikke deltagerne til aktivt at vælge en ting de synes, var 
interessant. Hvis vi på forhånd havde forudset det problem ville vi have pakket kassen med 
større omhu og overvejet, hvad der skulle ligge øverst. Men det havde vi ikke. 
 
C tog folderen ”Find et sted at bo” op af flyttekassen. Ud fra folderen diskuterer gruppen, om 
man har brug for råd og hvem man kan få det fra. Umiddelbart er der en stor spredning i svarene. 
A gav for eksempel udtryk for at ”Jeg har aldrig spurgt om råd”. Senere viser det sig dog, at hun 
altid kontakter sine forældre, men hun betragter det muligvis ikke selv som at få råd, men snarere 
at få hjælp. B foreslog, at ”Man kan spørge kommunen – DE ved sgu nok!”. Vi tolker det som en 
tillidserklæring til det offentlige. G bragte på bane at det som udlænding er svært at regne ud, 
hvilke administrative tin, der skal til. Det får F til at sige, at ”En tjekliste med alle de praktiske 
ting er en god idé!”. 
 
Herefter spurgte moderator gruppen, om de kunne komme på andre tjeklister. Gruppen foreslog 
forskellige, bland andet posthusets flyttemappe. Igen fremhæver en af deltagerne, at ”Guider er 
gode”  
 
Den næste ting der blev taget op af kassen, af B, var et glas økologisk instant kaffe. Det får B til 
at associere til forplejning under flytningen ”1. og 2. gang, jeg flyttede, havde jeg ikke tænkt på 
det. Men det er en vigtig gestus: Vand, cola og kaffe”. I den videre moderatorledede dialog 
bringer F på banen at han har en slags flytteritual ”Et indgangsritual, det er det nye pizzasted”. 
 
Deltager A tog som den næste person i rækken et tastatur op af flyttekassen. Men tastaturet gav 
ingen associationer omkring internet eller elektronisk kontakt til nogen. Derimod fokuserede 
gruppen på computeren som et fysisk møbel. F gav for eksempel udtryk for, at ”Der er ikke 
plads til stationær computer” og A udtrykker at ”Det er et kabelhelvede!”. Efter en længere 
dialog om stationære og bærbare computeren bragte D, der havde været forholdsvis stille, 
internet på banen ”Er der internet? Det tog bare 5 minutter” 
 
Den sidste ting der blev taget op af flyttekassen af G, var en termoflaske. Igen falder samtalen på 
møbler og flyttekasser. G fremhævede herefter at ”Flytning er noget meget stort i vores liv, fordi 
det er forbundet med noget nyt. Vi husker det. Vi husker flere detaljer fra vores flytninger, fordi 
der sker noget nyt.” F fremhævede at ”der sker en erfaringsopsamling fra gang til gang”, hvilket 
flere i gruppen tilsluttede sig. 
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Moderator valgte nu at ophøre med at benytte flyttekassen eftersom de ting, der var kommet op 
af den ikke rigtig havde sat gang i større interaktion og desuden ikke var de bedste ting at 
associere i forhold til. I stedet spurgte hun ind til, hvad man typisk føler op til en flytning. 
Gruppen foreslog forskellige følelser og kom med udtalelser, der stemte godt overens med Bente 
Halkiers overvejelser over overgange i livsfaser som et tidspunkt, hvor man er særlig åben for 
nye ting58. En af deltagerne giver udtryk for, at ”det er en ny æra, der starter”. B beskrev det 
som, at ”man er mere følsom, mere sensitiv over for om man får en god start.” Samtidig 
fremhævde B, at der er nogle rituelle ting i dagligdagen som for eksempel tøjvask som man 
bliver opmærksom på. 
 
Moderator forsøgte at få gruppen til at sætte flere ord på den oplevede situation ved at spørge 
”Flyttesituationen – hvad er det for et sted?”. Spørgsmålet var ikke særlig præcist formuleret og 
gruppen blev umiddelbart lidt blanke i ansigterne. Alligevel forsøgte flere at svare, dog primært 
de mere dominante i gruppen. Selvom spørgsmålet vat dårligt formuleret, kom der overraskende 
interesante overvejelser ud af det. 
 
B fremhæver, at det er et ritual. B virkede på dette sted som om han troede, at vi spurgte efter et 
bestemt svar, og moderator fremhævede derfor igen, at vi ikke leder efter bestemte svar men 
efter deres tanker og oplevelser. Andre af gruppedeltagerne fremhævede, at man skal indlemmes 
i et nyt område og at man derfor ”prøver at få noget af de eksisterende beboeres viden om, 
hvordan man gør ting”, som F formulerede det. B prøvede at uddybe sin forklaring fra tidligere 
ved at sige, at der er en slags ”overgangsrite, hvor man på en eller anden måde er mere åben”. E 
beskrev det med at man skal initieres i et nyt område og at man har en god undskyldning for at 
henvende sig til folk, fordi man er ny. En anden af deltagerne fremhæver den nye naborelation. 
 
Herefter gik moderator lidt nærmere ind i en af de gennemgående beskrivelser ved at spørge, om 
der er faste flytteritualer? 
Til det spørgsmål svarer A, at hun ringer til sin mor, for eksempelvis at høre, hvordan det passer 
det med bil osv. A har tidligere givet udtryk for, at hun ikke havde brug for råd, men forskellen 
ligegr formentlig i, at hun betragter billån som en hjælp. Moderator fik ikke udforsket nærmere, 
om A mon også skulle bede sine forældre om råd i forbindelse med flytning. I forlængelse af 
dette emne bliver det klart at de fleste benytter de samme venner/ familie til at flytte hver gang. 
 
Flyttemappen introduceres 
Posthusets flyttemappe blev nævnt i begyndelsen af flyttekasse sektionen som en af de tjeklister, 
gruppen kunne komme i tanke om. I overensstemmelse med drejebogen tog moderator hen mod 
slutningen af 1. del af interviewet mappen frem fra en pose, og spurgte gruppen om de kendte 
den og hvornår i flytteforløbet de benyttede den. Vi havde på forhånd besluttet at introducere 
flyttemappen til sidst i 1. halvdel for at rette gruppens fokus mere skarpt mod de administrative 
opgaver omkring flytning. 
 
Som vi havde ventet kendte hele gruppen mappen. To af dem fremhævede dog til vores 
overraskelse de digitale muligheder for at løse samme opgaver. Den stille deltager C udtalte, at 
”Der er vel ikke noget deri, som man ikke kan gøre online”. Det var hende der tidligere var 
kommet til at tænke på folkeregister i forbindelse med praktiske forhold omkring flytning. Den 
anden stille deltager, B, sagde indenfor samme overvejelser ”Der var nogen, der sagde, man ku’ 
gøre det online”. C fortalte i forlængelse af det, at hun har flyttet adresse via nettet, ”men det 
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virker ikke særlig godt”, fordi hun havde problemer med accent over e’et i allé. Herefter foreslog 
deltagerne, at man bare skulle søge på flytning og folkeregister i Google, og at ”postvæsenet har 
også en side, hvor man kan gå ind og ændre adresse”. 
 
Herefter afsluttede moderator første halvdel af interviewet ved at annoncere en kort pause. 
 
2. del af fokusgruppeinterviewet 
Da deltagerne kommer ind efter at have stået og småsnakket gruppevis i pausen, bad moderator 
dem om at tømme resten af indholdet fra flyttekassen ud på bordet. Det havde de tre 
projektgruppedeltagere besluttet i pausen for at få de ting, der ikke var kommet op af kassen i 
spil som inspiration til næste session.  
 
Kortsortering 
Deltagerne blev til at starte med bedt om at skrive alt, hvad de forbinder med flytning på en 
række kort. Derefter skulle de blive enige om en måde at gruppere kortene på. Moderator satte 
sorteringen af kortene i gang ved at spørge deltagerne, om de troede at der var en eller flere af 
opgaverne der kunne løses sammen. 
 
Kortsorteringen var en aktivitet, som overraskede os positivt. Den satte for alvor gang i 
interaktionen i gruppen og fjernede effektivt fokus fra moderator. Deltagerne måtte henvende sig 
til hinanden for at blive enige om kortenes placering, og rent fysisk skete der også pludselig en 
hel masse: Flere deltagere rejste sig op samtidig, rakte kort til hinanden eller rakte forbi hinanden 
for at samle kort op. 
 
Deltagerne valgte at gruppere opgaverne kronologisk i bunker med ”Før”, ”Under” og ”Efter”. 
Der viste sig at være god konsensus blandt deltagerne om de enkelte flytteemners placering. Fx 
blev mange praktiske administrative opgaver bunket i ”Efter”-bunken. Det kan være en 
værdifuld oplysning at have, når man skal overveje, hvornår og i hvilken kontekst der skal 
informeres om mulighederne for digital selvbetjening i forbindelse med flytning. 
 
Kortsorteringen resulterede i fire bunker med følgende overskrifter tildelt af fokusgruppen: 
Gammelt hjem 
Efter 
Før flytning / Nyt hjem (det sidste er skrevet med en anden farve sprittusch) 
Logistik under flytning 
 
Under sorteringen spurgte en af deltaerne om Folkeregisteret var noget der ordnes før eller efter 
flytningen? Som respons får deltageren at vide af de andre, at det gør man, når man er på plads, 
eller hen ad vejen 
 
Efter ca. et kvarter lukkede moderator sorteringen ved at spørge, om gruppen troede at nogle af 
de praktiske ting, de skal have ordnet, kan ordnes/løses digitalt. En af deltagerne udpeger bunken 
”efter flytning”. Herefter bad moderator gruppen om at vende de andre bunker om, så man ikke 
kunne læse, hvad der stod på kortene i dem, og sprede den udpegede bunkes kort ud over bordet. 
 
Herefter bad moderator i overensstemmelse med drejebogen gruppen fortælle, hvad der er typisk 
for de situationer, hvor man vælger ikke at gøre det over nettet? Tvivl, kompetenceniveau (”Man 
skal være rigtig god”) og informations overflod på nettet blev fremhævet som de umiddelbare 
forklaringer. Moderator bad C forklare, hvorfor hun lod sig lokke til at prøve på nettet, og C 
fortalte overraskende, at ”Jeg spurgte min tante”. Samtidig lå det nærmeste posthus langt væk 
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Digital signatur 
Nu var det blevet tid til at introducere borger.dk og dermed stramme fokusgruppeinterviewet ind. 
Flere i gruppen mener at de kender eller måske kender borger.dk. A fortalte at ”Det er det smarte 
ved borger.dk. Der konvergerer det hele. Jeg har brugt den for min familie”. Herefter diskuterede 
gruppen forskellige problemer omkring at melde flytning digitalt: 
 

• ”Det er mega stressende med digital signatur” 
• ”der er noget med en fælles pinkode” 
• ”Tre forskellige måder? Cut dog ned til én! Hvorfor skal det være så kompliceret?” 
• ”Der er et password hver gang – et nyt” 

 
Ud fra diskussionen konkluderer vi, at gruppen har en udbredt negativ opfattelse af digital 
signatur. For at undersøge, om de hellere ville være fri for signaturen, spurgte moderator dem i 
forlængelse af drejebogen om, hvilke personlige oplysninger de ville være trygge ved at 
vedligeholde digitalt. Her fremhævde flere deltagere, at det skal være nemt. Flere fremhæver 
antallet af forskellige pinkoder som et problem og efterspørger brugervenlighed 
 
Som opfølgning på diskussionen prøvede moderator at udforske modsætningen til sikkerhed ved 
at spørge til, hvad deltagerne ville bruge, hvis man kunne gøre alt. E spillede på dette punkt op 
til fokusgruppetemaet ved at svare ”Melde flytning vil jeg gerne”. D derimod gav udtryk for at 
foretrække personlig kontakt, fordi man ”så bagefter [kan] spørge, om der er andet, man skal 
huske”. E avr meget negativ overfor den personlige betjening og fremhævde kø som et 
væsentligt problem. Han har desuden været i et borgercenter for at få lavet pas, men billedet var 
ikke godt nok, så han blev sendt hjem med uforrettet sag. E fremhævede, at der er den fordel ved 
nettet, at man kan gøre det døgnet rundt. D modicerede nu sin positive holdning til borgercentret 
ved at sige, at ”det er nemmest at ringe og mere personligt. Så har man ligesom hånd i hanke 
med det. Der er ikke noget respons på nettet”.  
 
Det fik moderator til at spørge lidt ind for at undersøge, hvorfor D lød til at være ved at skifte 
holdning. Moderator spurgte derfor D, hvor lang tid hans opgave tog i borgercentret. Det viste 
sig at selve opgaven tog ca. 10 minutter, men D kom til at vente næsten en halv time. Om det 
sagde han at ”Det kan man jo heller ikke vide – at det fungerer så dårligt”. På dette sted ser der 
ud til at være indtruffet et skift i Ds holdning. 
 
Nu gik moderator efter drejebogen over til at spørge, om det betyder noget, om man kan gøre 
ting helt over nettet. Her var der igen blandede holdninger til spørsgmålet. En deltager udtaler, at 
”Det er en fordel, at man kan printe skemaer ud på forhånd”, mens en anden, A, siger, at ”det er 
pisseirriterende, når man ikke kan gøre det 100 % færdigt”. i forhold til det fremhæver C, at Jo, 
man alligevel kan komme til at stå i kø i to timer for at vente på en formular. 
 
Holdninger til det offentlige 
Herefter valgte moderator udenfor drejebog at spørge til betydningen af tidligere erfaringer. D 
svarer først, at han har haft så dårlige erfaringer med digital selvbetjening, men præciserer 
efterfølgende, at han ” har også været ude for, at borgerservice ikke kunne give svar” B 
fremhævede, at hvis der har været lidt lys sidste gang, vil havn måske prøve igen en anden gang. 
Moderator kom her til kortvarigt at bryde ud af sin modererende rolle ved at foreslå et track & 
trace system i det offentlige. Gruppen sagde nærmest i kor ja god ide.  
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Track and trace ideen ledte til en bred dialog om det offentlige. Gruppens holdning var udpræget 
negativ. E-boks er dog en undtagelse, som gruppen generelt syntes godt om. Men de betragter E-
boks som en envejskommunikation. En af deltagerne gav her udtryk for at det ville være ”Fedt, 
hvis man ku’ gøre det over borger.dk – med kvittering”. Ideen blev dog straks skudt ned, da en 
af de andre deltager påpeger, at det er noget med digital signatur. F satte følgende ord på sin 
holdning til kommunikation med det offentlige ”Men af bitter erfaring… Så ryger det ned i et 
eller andet sort hul. Og så venter man måske 14 dage”.  
 
En af deltagerne foreslog nu, at man skulle have sin egen side. Det vidste deltager A, er på vej på 
borger.dk. Hun gav sig nu til at fortælle om målsætningerne for borger.dk og opførte sig i resten 
af interviewet, som om hun havde en insider-viden. 
 
Moderator sprugte herefter om man i en ny situation ville være åben over for at bruge digitale 
tilbud. Det spørgsmål affødte flere forslag til elektroniske huskelister, tjeklister og linklister. I 
den forbindelse diskuterede gruppen, om det ville være i orden at blande private ind i en 
offentlig hjemmeside. Det fik moderator til at spørge, om der er højere krav til det offentlige, 
hvilket flere i gruppen tilsluttede sig. Samtidig var der flere der omtalte det som et problem at 
forskellige offentlige systemer ikke kan tale sammen og at de ikke ligner hinanden.   
 
Moderator stoppede nu interviewet, da vi nærmede os den lovede tidsgrænse og vi ville være 
sikker på, at alle deltagere nåede at udfylde spørgeskemaet.  
 
De tre projektgruppe medlemmer gav uddybende oplysninger om undersøgelsens formål, 
takkede for deltagelsen og gav hver af deltagerne en flaske vin samt lovede at sende et eksemplar 
af den færdige rapport. 
 
Teknik 
Livrem- og seler-strategien med både video og diktafon i det tekniske setup skulle vise sig at 
være en klog disposition. Teknikeren havde tændt for videoen, da han riggede den til inden 
interviewet, men ’tændte’ (dvs. slukkede!) igen i den forvirring, der opstod, da gruppen ankom, 
og der blev tændt for diktafonen. Fejlen blev opdaget efter 10-15 minutter, og videoen blev 
tændt igen. Heldigvis betød de parallelle optagelser, at de 10-15 minutter, der mangler på 
videoen, kan aflyttes fra diktafonen. Vi har derfor ikke haft noget væsentligt datatab.  
 
Vi har dog på grund af vore valg af stationært kamera afskrevet os selv fra muligheden for 
efterfølgende at studere mimik og kropssprog. To af gruppens deltagere var ikke til stede og har 
måttet overvære interviewet via optagelserne. De oplever, at det med det ene kamera er 
vanskeligt at følge dynamikken i gruppen. Til gengæld giver videoen, som var placeret på et 
underlag separat fra mødebordet, den bedste lydkvalitet uden støj og skramlen fra kopper og 
flyttekasse. Det ideelle ville være optagelser i et studie med kameraer monteret i to eller fire 
hjørner for at fange mimik, udveksling af blikke mv. Det ville dog på den anden side skabe fare 
for, at deltagerne kunne føle sig overvåget, og datamængden ville blive fordoblet eller firdoblet. 
Vi vurderer, at det valgte kompromis har været en god og acceptabel løsning. 
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2.6 Fokusgruppe: Resultater af kortsortering 
 
Efter: 

• Internet 
• Flytning tlf. og internet 
• Internet 
• Telefon 
• Bolig sikring 
• Forsikringsselskab 
• Melde flytning til folkeregistret 
• Regler for TV licens (medielicens) 
• Abonnement, avis 
• Tilmelding varme 
• Tilmelding el 

 
Gammelt hjem: 

• Flytning dato 
• Opsige lejemål 
• Finansiering 
• Smide gamle ting ud 
• Rydde op 
• Flyttekasser 
• Mor & far 
• Aftale budget 
• Pakke 

 
Før flytning / Nyt hjem (det sidste er skrevet med en anden farve sprittusch) 

• Ny maling & tapet 
• Male 
• Istandsættelsen 
• Nyt køkken 
• Ny adresse 

 
Logistik under flytning 

• Kasser 
• Transport 
• Transport 
• Transport 
• Flytte ting 
• Trapper 
• Indkøb (netto) 
• Socialt netværk 
• Ny vennekreds 
• Ny transporttid 
• Hvordan kommer jeg nu på arbejde? 
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2.7 Fokusgruppe: Skematisk sammenfatning af data fra demografisk spørgeskema 
 
 
Deltager A B C D E F G 

1) Demografiske data 
Navn Anonym Frederik Nele Niels Christian Bo Aco 
Alder 25 22 26 23  31 32 
Køn K M K M M M M 
Uddannelse DDH/ITU Stud.scient.pol SDT/ITU Diplomingeniør 

– IT 
Shipping / 
ITU 

Studerende 
statskundskab 

Cand.it 

Stilling Studerende Student Studerende Systemudvikler Projektleder   
Civilstand Single Single Single Samboende Gift Single Single 
Antal børn 0 0 0 0 0 0 0 

2) Brug af computer og internet 
2a) Hvor bruger du computer 
Hjemme X X X X X X X 
På arbejdet X X X X X X X 
På uddannelsessted X X  X X X  
På bibliotek  X X   X  
Andre steder        
2b) Hvordan karakteriserer du dig som computerbruger 
Usikker        
Habil        
Rutineret X  X   X  
Professionel  X  X X  X 
2c) Hvor bruger du internet? 
Hjemme X X X X X X X 
På arbejdet X X  X X X X 
På uddannelsessted X X X X X X  
På bibliotek  X X   X  
Andre steder        
2d) Hvad bruger du computer til? 
Arbejde X X  X X X X 
Studier X X X X X X  
Kommunikation X X X X X X X 
Informationssøgning X X X X X X X 
Reservere bøger på 
biblioteket 

X  X X  X X 

Kontakt med det 
offentlige 

X X X  X X X 

Netbank X X X  X X X 
E-handel X X X X X X X 
Spil og underholdning  X X X  X X 
Andet        

3) Kontakt med det offentlige 
3a) Hvilke offentlige hjemmesider bruger du? 
Skat.dk X X X  X X X 
SU X  X   X  
Bibliotek.dk X   X    
Borger.dk  X X     
kk.dk  X      
Post.dk    X    
3b) Benytter du dig af digital selvbetjening over internettet? 
Aldrig        
Af og til    X  X  
Ofte     X   
Altid  X X    X 
Ved ikke X       
3c) Har du en digital signatur? 
Ja X X  (X)   X 
Nej   X X X X  
Hvis du har en digital signatur, hvad bruger du den til? 
Skat X       
Offentlig kontakt  X      
Hvis du ikke har en digital signatur 
Jeg ved ikke, hvad en 
digital signatur er 

       

Jeg har kendskab til 
digital signatur, men er 

     X  
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ikke interesseret 
Jeg har kendskab til 
digital signatur og 
kunne godt tænke mig 
at få en 

  X X X   

3d) Hvordan foretrækker du at kontakte det offentlige 
At møde op personligt    X   X 
Pr. telefon X   X  X X 
Pr. brev        
Digitalt X X X  X  X 
Andet        
3e) Hvad er din holdning til digital selvbetjening 
Fantastisk X       
Savner 
brugervenlighed 

X X      

Savner 
interaktion/Feedback 

X       

Positivt indstillet  X      
Jeg må i gang med det 
igen 

   X    

Jo mere, des bedre – så 
længe at det virker 

    X   

Bøvlet!      X  
3f) Hvad skal der til for at du vil bruge digital selvbetjening? 
Jeg skal bare tage mig 
sammen 

 X  X    

Jeg vil have en 
introduktion før jeg 
tager stilling 

       

Jeg vil gerne men 
mangler en digital 
signatur 

    X   

De nuværende 
selvbetjeningsløsninger 
er ikke gode nok 

    X X  

Jeg bruger det, når/hvis 
der ikke er andre 
muligheder 

       

Ved ikke        
Andet   Bruger 

altid, hvis 
muligt 

   Bruger 
altid 
hvis 

muligt 
4) Spørgsmål vedrørende borger.dk 

4a) Kendte du til borger.dk før mødet i dag? 
Ja X X X X X X X 
Nej        
Hvis du på forhånd havde kendskab til borger.dk 
Jeg har kendskab til, 
men ikke anvendt 
borger.dk 

   X X X X 

Jeg har anvendt 
borger.dk 

X X      

Jeg anvendte borger.dk 
ved seneste flytning 

 X X     

Hvis du brugte borger.dk ved flytning, hvilke områder? 
Jeg meldte flytning til 
folkeregister 

 X X*)     

Jeg meldte flytning til 
Post Danmark 

 X X*)     

Jeg skiftede læge  X X*)     
Jeg skiftede 
institution/skole for 
børn 

       

Andet        
Har du brugt borger.dk i anden sammenhæng? 
Ja X       
Nej  X X X X X X 
Hvis ja, hvad har du brugt borger.dk til? 
Snusede rundt X       
Har du oplevet problemer ved anvendelse af borger.dk? 
Ja        
Nej X X  X X X X 
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Hvis ja, hvilke problemer har du oplevet? 
        

 
*) Tror nok, det var borger.dk, men fandt det via google. 
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2.8: Fokusgruppe: Dvd med videooptagelse af interview 
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