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Asger Fihl Simonsen
Direktør og partner i Actant
Cand.scient.anth.
Videns- & udviklingsprojekter (60stk.)

Samspil om den gode borgermodtagelse (2017-2018)

Vidensmateriale om fælles ejendomsdrift (2017-2018)

Workshopproces til Fag & Fremtid (2018)

Inspiration til kompetenceudvikling via mobilitet (2017)

Ældrefællesskaber & biblioteker (2016-2017)

Målgruppeundersøgelse for 10 biblioteker (2015)
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Projekt for Fremfærd Borger 
(HK, KL m.fl.)

1. Observere tre borgermodtagelser
2. Finde på idéer til Dokk1
3. Prøve idéer af i Dokk1

1-2-3-metode til bedre borgermodtagelse



1. OBSERVERE  
tre borgermodtagelser



SIDE

Borgercenter  
Børn og unge  
Bispebjerg
Specialiseret 

borgercenter i 
udsatområde

Borgerservice  
Ringkøbing

Klassisk 
borgerservice med 

stort geografisk
opland

Borgerservice  
Dokk1

Stor borgerservice 
samt bibliotek, 

cafe, projektrum 
mv.
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BETJENING

Sæt en ´flyvende´ medarbejder til at vejlede borgerne
Hav en medarbejder, som er opmærksom på og guider borgere 

ved ankomst og ventetid.

Forkort ventetiden
Skab effektiv betjening i åbningstiden og arbejdsro i andre tidsrum. Luk 

fx for betjening i mindre tidsrum, som tager hensyn til borgerens 
hverdag.



Indret rummet efter borgernes adfærd
Læg mærke til, hvordan borgerne bruger borgermodtagelsen, og tilpas 
rum og genstande derefter. Flyt fx på placeringen af nummersystem og 

venteområde. 

Indret rummet på en hjemlig måde
Skab en afslappet stemning ved at indrette borgermodtagelsen 

med ´hjemlige´ ting, som fx planter og bløde stole.

INDRETNING



Brug viden om persontyper og borgergrupper
Giv medarbejderne redskaber til at aflæse og betjene borgere med særlige 

behov. Lær fx af lokale aktører, som kender typiske borgergrupper godt.

Gør hjemmesiden til et godt sted at starte for borgerne
Brug hjemmesiden til at vejlede og informere borgere inden et besøg. 

Fortæl fx hvilke dokumenter borgerne skal medbringe ved nyt pas.

Brug redskaber til at samarbejde
Samarbejd om at skabe faste og professionelle rammer for møder 

med borgerne, fx vha. en tavle eller kalender.
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REDSKABER



Fortæl borgerne, hvad I kan hjælpe med
Gør det tydeligt, hvad I kan hjælpe med, og hvad borgernes muligheder 
er. Afstem gerne forventningerne forinden via fx telefon, brev eller web.

Smil til borgerne og aflæs deres humør
Opdag og forebyg konflikter så tidligt som muligt. Læg mærke til om 

borgeren spejler jeres kropssprog og ansigtsmimik, når I fx smiler. 

Brug lokal humor og kropssprog
Mød borgerne i øjenhøjde. Det gør I fx ved at tale hverdagssprog eller 

bruge kropsprog og humor i dialogen.

KONFLIKTLØSNING



Brug viden om 
persontyper og borgergrupper

Gør hjemmesiden til 
et godt sted at starte for borgerne

Brug redskaber til at samarbejde3

REDSKABER
Fortæl borgerne, 

hvad I kan hjælpe med

Smil til borgerne 
og aflæs deres humør

Brug lokal humor og kropssprog

KONFLIKTLØSNING

Indret rummet 
efter borgernes adfærd

Indret rummet 
på en hjemlig måde

INDRETNINGBETJENING

Sæt en ´flyvende´ medarbejder 
til at vejlede borgerne

Forkort ventetiden

BORGER
MODTAG
ELSE



2. FINDE PÅ IDÈER 
til Dokk1 i Aarhus



BORGER
MODTAG
ELSE

BETJENNINGINDRETNING

1. Observeret
- Der kommer 1,3mio/år
- Svært rum at navigere i

2. Fundet på
- Skærm slukket
- Computerborde flyttet
- Bænk fra ankomstområdet
- Nummerstander til skranke 25

1. Observeret
- Det virker godt for borgerne, når 
medarbejderne går dem i møde

2. Fundet på
Tværfagligt samspil om velkomst:
- Skranke 25 i Borgerservice
- Informationen i Dokk1
- Servicevagterne



3. PRØVE IDÈER AF
i Dokk1 i Aarhus
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Nu skal det handle om projektets metode

1. Observere borgermodtagelse

2. Finde på idéer til borgermodtagelse

3. Prøve idéer af i borgermodtagelse



1-2-3-METODE
til bedre borgermodtagelse
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Gå på opdagelse i jeres borgermodtagelse 

I får nu kendskab til de metoder, 
som I skal bruge på jeres opdagelsesrejse
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Formulér et problem/mål

Fx at borgerne skal have 
en bedre oplevelse 

eller bedre kunne betjene sig selv
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1.
OBSERVÉR

2.
FIND PÅ

3.
PRØV AF
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Sæt jer i borgerens sted

Læg mærke til hvor og hvordan borgerne bruger 
borgermodtagelsen.

Gør som borgeren gør, følg borgeren og spørg 
borgeren. Både det fysiske rum og det digitale (fx 
tænke-højt).

Tal med borgere og kollegaer fra alle faggrupper om, 
hvilke problemer de oplever i modtagelsen.

1. OBSERVÉR
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Vær konkret, når I udvikler idéer

Find sammen med andre faggrupper på ideer, som 
løser problemerne.

Hvad skal ændres – betjening, indretning, redskaber 
eller konfliktløsning? 

Hvor og hvornår skal medarbejderne gøre noget, og 
hvad skal de gøre?

Læg sammen med andre faggrupper en plan for, 
hvordan I prøver ideerne af.

2. FIND PÅ
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Organisér jeres forandringer som et projekt

Prøv af i en afgrænset periode, hvor I sætter tid af til 
det. 

Lav de planlagte ændringer i indretning, adfærd, mv.

Sørg for at samle op på, om ændringerne har virket.

Evaluér effekten af ændringerne ved igen at 
observere borgernes adfærd og tale med borgere og 
kollegaer.

3. PRØV AF
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1.
OBSERVÉR

2.
FIND PÅ

3.
PRØV AF



TAG 1-2-3-METODEN MED HJEM
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Gå på opdagelse i jeres borgermodtagelse 
I har nu fået kendskab til de metoder, som I skal bruge

Brug viden om 
persontyper og borgergrupperGør hjemmesiden til 

et godt sted at starte for borgerneBrug redskaber til at samarbejde
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REDSKABER

Fortæl borgerne, 
hvad I kan hjælpe med
Smil til borgerne 

og aflæs deres humørBrug lokal humor og kropssprog

KONFLIKTLØSNING

Indret rummet 
efter borgernes adfærd

Indret rummet på en hjemlig måde

INDRETNING

BETJENING
Sæt en ´flyvende´ medarbejder 

til at vejlede borgerne
Forkort ventetiden

BORGERMODTAGELSE

SIDE 20

1.OBSERVÉR

2.
FIND PÅ

3.PRØV AF
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FÅ DAGE

FÅ UGER

FÅ MÅNEDER

Nogle muligheder m/u ekstern konsulent

Medarbejder (1-2) observerer en for-/eftermiddag.

Udfordringer/idéer drøftes på personalemøde. 

Leder(e) vælger hvilke idéer, der skal prøves af.

Projektgruppe (2-3) observerer nogle for-/eftermiddage.

Udfordringer/idéer formuleres på 1 workshop.

Leder(e) vælger hvilke idéer, der skal prøves af.

Projektgruppe (2-3) observerer struktureret i nogle uger. 

Udfordringer/idéer formuleres på 2-3 workshops.

Leder(e) vælger hvilke idéer, der skal prøves af.



Nu skal I på opdagelse i jeres borgermodtagelse 
1. Hvad er I nysgerrige på?
2. Hvad kunne man gøre anderledes?
3. Hvordan kunne man prøve noget af?
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Vpt.dk > Borgerservice
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