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Danskerne er digitale



33

Siloer skal ikke være borgernes problem
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Hvorfor arbejde med brugerrejser?
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Seks brugerrejser:

Initiativ 1.1 ”Mere sammenhængende digitale brugerrejser”

• Flytning

• Skilsmisse

• Unge, der skal have NemID og Digital Post 

for første gang

• Start virksomhed

• Luk virksomhed

• Service for udenlandske virksomheder 
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Brugerrejsen: Skilsmisse og familiebrud
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Det siger borgerne – skilsmisse-brugerrejsen

• Fokus er for ofte på ”de svære skilsmisser” 

• Accept af de digitale kanaler

• Manglende hjælp til at skabe sammenhæng

• Manglende sammenhæng i it-systemer og 

sagsgange mellem myndigheder 

• Roller og overskud kan ændre sig undervejs i 

brugerrejsen
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1. Individuelle forløb – fælles udfordringer

2. Hjælp og guidning til den gode 

skilsmisse mangler 

3. Manglende sammenhæng mellem 

myndigheder, digitale løsninger og 

kontaktpunkter

4. En model for mennesker i krise

5. Fokus på konsekvenser af handlinger og 

valg

Fem indsigter – skilsmisse-brugerrejsen
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Her er vi så nu
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Indsigter på tværs af brugerrejserne

Borgerne efterspørger:

• Overblik over rejsen forude 

• Guidning undervejs 

– hvem gør hvad hvornår?

• Klart sprog og ens begreber
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Metoden er lært og brugerrejser tegnet…

… nu venter implementeringen forude
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Brugerrejser på tværs 
– derfor er det svært

1. Governance

2. Finansiering

3. Tid og timing

4. Arbejde i en verden, der ændrer sig 

5. Høj kompleksitet 
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Governance
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Finansiering
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Tid og timing

Tid og timing
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Arbejde i en verden, der ændrer sig
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Høj kompleksitet
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1. Flytteguide 

2. Modenhedstrin for implementering

3. Referencearkitektur

– Selvbetjening

– Sags- og ydelsesoverblik

Brugerrejsen flytning – efter analysen
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Vi er i gang…



2020
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