
 

 
 

 

 

SAMTYKKE I ET 

BORGERPERSPEKTIV 
 

 
Undersøgende forløb med inddragelse af borgere og 

relevante medarbejdere i Odense Kommune 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport udarbejdet for Odense Kommune  
af Charlotte Albrechtsen, Tovejs. 

August 2019 



Samtykke i et borgerperspektiv  

   1 

Indhold 
 
Baggrund ....................................................................................................................................................................... 2 

Undersøgende forløb med inddragelse af borgere og medarbejdere ............................................... 2 
Konklusion og anbefalinger ................................................................................................................................... 3 

Hovedindsigter fra fokusgrupperne .............................................................................................................. 3 
Hovedindsigter fra prototypetesten .............................................................................................................. 3 
Anbefalinger ............................................................................................................................................................ 3 

5 konkrete anbefalinger ................................................................................................................................. 4 
Om forløbet ................................................................................................................................................................... 5 
Del 1: fokusgrupper ................................................................................................................................................... 7 

Indsigter .................................................................................................................................................................... 7 
Samtykke er abstrakt og svært at skelne fra ansøgningen ............................................................... 7 
Oplever borgerens råderum som begrænset ......................................................................................... 7 
Uklarhed skaber utryghed ............................................................................................................................ 8 
Grundlæggende tillid til kommunen ......................................................................................................... 8 

Del 2: analyseworkshop .......................................................................................................................................... 9 
To designprincipper ........................................................................................................................................... 10 

Samtykke er et valg ........................................................................................................................................ 10 
Tryghed gennem transparens ................................................................................................................... 10 

Del 3: test af designprincipper gennem papirprototype .......................................................................... 11 
Samtykke er et valg ............................................................................................................................................. 11 

Samtykkebegrebet ......................................................................................................................................... 12 
Valgmuligheder for samtykke/ikke-samtykke ................................................................................... 12 
Forlængelse af samtykke ............................................................................................................................. 12 
Tilbagetrækning af samtykke .................................................................................................................... 12 

Tryghed gennem transparens ........................................................................................................................ 13 
Sprog .................................................................................................................................................................... 13 
Informationsniveau ....................................................................................................................................... 13 
Forlængelse af samtykke ............................................................................................................................. 13 
Informationens præcisionsgrad ............................................................................................................... 14 

Andre indsigter .................................................................................................................................................... 14 
Webkonventioner ........................................................................................................................................... 14 
Rækkefølge ........................................................................................................................................................ 14 

Opsamling af testresulater ............................................................................................................................... 14 
Konklusion og anbefalinger ................................................................................................................................. 16 

Anbefalinger .......................................................................................................................................................... 16 
Bilag 1: papirprototype bestående af fem elementer ................................................................................ 18 
 

  



Samtykke i et borgerperspektiv  

   2 

Baggrund  
 
EU’s databeskyttelsesforordning stiller krav om, at samtykke skal være frivilligt, specifikt, 
informeret og utvetydigt, og at en anmodning om samtykke skal forelægges i en letforståelig 
og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog.1 Men hvad betyder frivilligt, specifikt, 
informeret, utvetydigt, letforståeligt, lettilgængeligt osv. i et borgerperspektiv? Det ville 
Odense Kommune og KL afdække ved at undersøge borgernes oplevelser, forventninger og 
behov på et fagområde/ansøgningsområde, når de i ansøgningsforløbet skal afgive et 
samtykke.  
 
Afdækningen skete som en del af et pilotprojekt, hvor Odense Kommune udvikler en digital 
samtykkekomponent. Komponenten skal give borgere mulighed for at afgive, tilbagetrække 
og få overblik over deres samtykker til behandling og opbevaring af personfølsomme 
oplysninger. Komponenten udvikles i regi af kommunens projekt ”Sammenhængende 
borgerforløb” og skal kunne fungere på tværs af it-løsninger og fagområder. KL er partner i 
projektet. 
 

UNDERSØGENDE FORLØB MED INDDRAGELSE AF BORGERE OG MEDARBEJDERE 

For at afdække borgernes oplevelser, forventninger og behov har Odense Kommune 
samarbejdet med konsulentvirksomheden Tovejs, der specialiserer sig i behovsanalyser. 
Odense Kommune ønskede desuden at inddrage medarbejdere fra forskellige 
ansøgningsområder i processen, og Tovejs designede og gennemførte derfor et undersøgende 
forløb, hvor både borgere og kommunale konsulenter deltog. Desuden har en repræsentant 
for KL (Digitalisering & Teknologi) deltaget i forløbet. 
 
Rapporten her beskriver forløbet, dets enkeltdele og udbyttet heraf. Den rundes af med nogle 
afsluttende anbefalinger til det videre udviklingsarbejde med samtykkekomponenten. 

  

                                                        
1 Datatilsynet & Justitsministeriet (2017): ”Samtykke”. Hentet fra 
https://www.datatilsynet.dk/media/6562/samtykke.pdf. 



Samtykke i et borgerperspektiv  

   3 

Konklusion og anbefalinger 
 
Undersøgelsen omfattede  

• to fokusgruppeinterviews med borgere fra ansøgningsområderne Tilskud til 
pensionister og Ansøgning til sportsklasse. 

• en analyseworkshop med medarbejdere fra Odense og enkelte borgere (pensionister). 
• en test af en papirprototype med borgere fra ansøgningsområderne Tilskud til 

pensionister og Ansøgning til sportsklasse.  
 
Alt i alt viste forløbet, at samtykke er et komplekst emne, og at en digital samtykkekomponent 
vil skulle tage højde for en række behov og forventninger hos borgerne. Behov og 
forventninger, som kan udledes af fokusgruppeinterviewene og prototypetesten. 
Hovedindsigter fra disse to delelementer af undersøgelsen er derfor opsummeret herunder. 
 

HOVEDINDSIGTER FRA FOKUSGRUPPERNE 

Fokusgrupperne viste, at borgerne ofte ikke er opmærksomme på, at og hvornår de afgiver 
samtykke. Nogle borgere opfatter samtykke som et krav fra kommunens side snarere end som 
noget, borgeren er fri til at give eller ej. I forlængelse heraf oplever især borgere, der søger om 
tilskud til pensionister, relationen med kommunen som stærkt asymmetrisk. Deres 
grundlæggende tillid til kommunen udfordres af uklare formuleringer i samtykkeerklæringer, 
der bl.a. gør dem i tvivl om, hvad deres samtykke dækker over, og hvilke oplysninger 
kommunen må indhente om dem.  
 
På baggrund af fokusgrupperne blev to foreløbige designprincipper formuleret for at 
imødekomme borgernes behov og forventninger til en digital samtykkekomponent. De to 
designprincipper var: a) Samtykke er et valg og b) Tryghed gennem transparens.  
 

HOVEDINDSIGTER FRA PROTOTYPETESTEN 

Papirprototypen testede de to foreløbige designprincipper samt en række bud på konkrete  
udmøntninger af principperne i en løsning.  
 
Papirprototypen formåede at tydeliggøre for testpersonerne, at de som borgere selv vælger, 
om de vil afgive samtykke eller ej. Dog savnede borgerne besked om, hvad et fravalg af 
samtykke ville indebære af rent praktisk. Desuden viste testen en vis interesse for at forlænge 
sit samtykke med henblik på at lette behandlingen af hyppigt tilbagevendende ansøgninger. 
Prototypetesten bekræftede, at det sproglige og kommunikative plan er afgørende for 
borgernes oplevelse af tryghed i forbindelse med afgivelse af samtykke. Bl.a. viste testen, at 
for megen information skaber usikkerhed hos borgerne, fordi det får samtykkeafgivelsen 
til at fremstå kompleks og risikofyldt.  
 

ANBEFALINGER 

Helt overordnet anbefales det fortsat at teste brugergrænsefladen af samtykkekomponenten 
sideløbende med, at en stadig mere teknisk løsning udvikles. Gerne med borgere fra andre 



Samtykke i et borgerperspektiv  

   4 

ansøgningsområder end de to, som var været inddraget i det beskrevne forløb. Ikke mindst 
bør selve placeringen af samtykkekomponenten testes, hvilket hidtil ikke er sket. Samtidig 
anbefales det at fastholde rapportens to designprincipper – her i en version, som er blevet 
udvidet og kvalificeret gennem prototypetesten: a) Tydeliggør, at samtykke er et valg, 
borgeren aktivt foretager i brugergrænsefladen, og understøt et evt. fravalg og b) skab 
tryghed hos borgeren gennem kort, klar og præcis og kommunikation. 

5 konkrete anbefalinger 
 
1) Test placering af samtykkekomponent i ansøgningen. Hvor i ansøgningsflowet virker 

samtykkeafgivelse mest logisk og intuitivt? 
 

2) Udvikl og test et flow til de tilfælde, hvor borgeren ikke ønsker at give samtykke. 
 
3) Udforsk muligheden for at borgeren kan forlænge sit samtykke ved hyppigt 

tilbagevendende  ansøgninger. Hvad siger lovgivningen, i hvilke sammenhænge giver det 
mening, og hvordan kan muligheden præsenteres for borgeren? 

 
4) Styrk den sproglige enkelthed, præcision og konsistens – også i den ansøgning, der er 

anledning til samtykket. 
 
5) Tilpas og test informationsniveauet. 
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Om forløbet 
 
Det undersøgende forløb bestod af tre dele: 1) to fokusgruppeinterviews, 2) en 
analyseworkshop og 3) en test af foreløbige designprincipper gennem en papirprototype. De 
tre dele er opsummeret i skemaet herunder. 
 

 1. Fokusgrupper 2. Analyseworkshop 3. Test af 
designprincipper 
gennem 
papirprototype 
 

Formål Undersøge borgernes 
behov og forventninger 
til afgivelse af samtykke 
 
Indkredse, hvad der er 
værdigivende for 
borgerne i en 
samtykkeproces 
 

Diskutere data fra 
fokusgrupper 
 
Identificere og 
prioritere indsigter 
 

Teste aspekter af 
designprincipper 
 

Metode Fokusgruppeinterviews Dialogspil til kollektiv 
analyse 

Semistrukturerede, 
individuelle interviews 
 
Observation 
 

Afholdt 
 

Marts 2019 April 2019 Juni  2019 

Deltagere  10 borgere 
3 kommunale 
konsulenter  
1 repræsentant for KL 
Tovejs 
 

2 borgere 
3 kommunale 
konsulenter 
1 repræsentant for KL 
Tovejs 

5 borgere 
2 kommunale 
konsulenter 
1 repræsentant for KL 
Tovejs 
 

Output er Indsigter Designprincipper Anbefalinger for det 
videre arbejde 
 

Output 
føder ind i 

Analyseworkshop og 
udformning af 
papirprototype 
 

Udformning af 
papirprototype og test 
af designprincipper 

Rapport 

 
Som det fremgår af skemaet, var de tre dele forbundne på den måde, at materiale fra 
fokusgruppeinterviewene blev bearbejdet under analyseworkshoppen, mens 
analyseworkshoppen mundede ud i nogle designprincipper, som efterfølgende blev testet 
gennem en papirprototype. De enkelte dele er beskrevet mere indgående i de følgende afsnit. 
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Odense Kommune udvalgte to ansøgningsområder, som skulle indgå i forløbet: Tilskud til 
pensionister og Eliteidræt. De to områder blev udvalgt, fordi de repræsentere to meget 
forskellige målgrupper i den kommunale kontekst: (A) mindrebemidlede pensionister - – 
heraf flere med begrænsede it-færdigheder og (B) forældre til ansøgere til eliteidrætsklasser 
(8.-9. klasse) - it-kyndige på brugerniveau.  
Odense Kommune stod også for udpegning af deltagende konsulenter samt rekruttering af 
borgere til at deltage i forløbet. 
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Del 1: Fokusgrupper  
 
For at undersøge borgernes behov og forventninger til afgivelse af samtykke og indkredse, 
hvad der er værdigivende for borgerne i en samtykkeproces, blev der blev afholdt to 
fokusgrupper. Én, hvor borgere og kommunale konsulenter fra Beskæftigelses- og 
Socialforvaltningen deltog, og én, hvor borgere og kommunale konsulenter fra Fritid og 
Eliteidræt under By- og Kulturforvaltningen deltog. 
 
Fokusgruppemetoden blev valgt på grund af metodens åbne og eksplorative karakter, hvor 
interviewpersonerne gennem en rammesat diskussion selv kan formulere emner af relevans 
for det undersøgte. Eksplorative metoder er velegnede, når viden om området – her 
borgernes behov og forventninger til afgivelse af samtykke – er lille.  
 
De to fokusgrupper var sammensat som følger: 
 

Fokusgruppe A: Otte pensionister, heraf fire mænd og fire kvinder (hvoraf én kvinde kun 
deltog i første halvdel af fokusgruppen), der alle havde søgt kommunen om helbredstillæg. 
Fokusgruppe B: To fædre til børn i udskolingen, der kort forinden havde ansøgt om plads i 
én af Odense Kommunes sportsklasser. 

 

INDSIGTER 

Fokusgruppernes deltagere diskuterede  
 

• erfaringer med ansøgninger inden for det pågældende ansøgningsområde 
• oplevelser af samtykkeafgivelse som en del af ansøgningsprocessen 
• reaktioner på forskellige samtykkeerklæringer 
• vigtige værdier i forbindelse med afgivelse af samtykke. 

 
En tematisk analyse af fokusgrupperne afdækkede en række indsigter, der er gengivet 
herunder. 

Samtykke er abstrakt og svært at skelne fra ansøgningen 
For at diskussionerne i fokusgrupperne ikke skulle komme til at handle om 
selvbetjeningsløsningerne, blev der i fokusgrupperne etableret en skelnen mellem ansøgning 
og samtykke. En skelnen, der ikke lader sig opretholde i praksis, hvor samtykke afgives som 
del af et ansøgningsflow. For en del af deltagerne i fokusgruppe A var det da også svært at 
fastholde denne skelnen mellem ansøgning og samtykke.  
 
Samtykke er abstrakt at tale om og ikke noget, deltagerne normalt tænker over. Men de er 
ikke ligeglade med emnet – jo mere de blev hjulpet på vej af konkrete eksempler, jo stærkere 
holdninger havde de til emnet.  

Oplever borgerens råderum som begrænset 
Deltagerne i fokusgruppe A af undrede sig over, at kommunen overhovedet beder om 
samtykke. Det var deres opfattelse, at kommunen i forvejen har adgang til den type 
information, der søges om samtykke til at tilgå. Der var desuden en udbredt opfattelse blandt 
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deltagerne af, at samtykke er påkrævet af ansøgeren, dvs. at samtykket er en betingelse for at 
få bevilliget det ønskede tillæg. En deltager i fokusgruppe A sammenlignede et samtykke til 
kommunen med at acceptere en online butiks handelsbetingelser. 
 
Deltagernes udsagn pegede på, at de oplever en ganske ulige relation mellem sig selv som 
borgere og kommunen. I den oplevede relation er borgernes råderum begrænset. Deltagerne i 
fokusgruppe A var ikke klar over, at alternativet til samtykke er, at de selv indhenter og 
fremsender dokumentation. I fokusgruppe B bemærkede én af deltagerne, at man på en af de 
medbragte eksempler på samtykkeerklæringer kan sige nej til at give samtykke. 

Uklarhed skaber utryghed 
Flere fokusgruppedeltagere fortalte om at føle sig sårbare og utrygge i forbindelse med 
ansøgning og samtykke. Følelsen opstod, fordi kommunen kunne granske deres forhold, uden 
at de vidste, hvad granskningen rettede sig mod. Fokusgruppedeltagerne efterspurgte derfor 
mere klar og specifik information om, hvem kommunen vil indhente oplysninger fra, hvornår, 
hvor længe, hvorfor og ikke mindst hvilke oplysninger. Og dernæst hvordan oplysningerne 
bliver brugt i vurdering af sagen. Det gjaldt specielt på områder, der har knyttet en særlig 
privathedsfølelse til, såsom bankoplysninger og oplysninger om ens børns trivsel og 
præstationer. 
 
Med andre ord oplevede borgerne ikke, at kommunen lever op til de krav om transparens, 
som kommunen selv stiller til borgerne i ansøgningsprocessen. En gensidighed på dette punkt 
ville højne borgernes tryghed ved processen. 

Grundlæggende tillid til kommunen 
Samtidig med, at forholdet til kommunen oplevedes som asymmetrisk, havde 
fokusgruppernes deltagere generelt stor tillid til, at kommunen kun indhenter oplysninger, 
der er relevante, og behandler de personlige oplysninger forsvarligt. Deltagerne udviste dog 
en opmærksomhed på, at data kan blive lækket og misbrugt – noget, de især forbandt med 
private virksomheder. ”Min tillid er under pres,” udtalte en deltager fra fokusgruppe B. 
 
Deltagerne i begge grupper udpegede offentlige tjenester som NemID og Digital Post som 
særligt tillidsskabende, og deltagerne i fokusgruppe B fremhævede visuel genkendelighed og 
standardisering som et element, der styrker tilliden til en samtykkeerklæring.  
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Del 2: Analyseworkshop 
 
For at diskutere data fra fokusgrupperne og på den baggrund identificere og prioritere 
indsigter, blev en analyseworkshop afholdt. I workshoppen deltog  
 

• to borgere (pensionister) 
• tre kommunale konsulenter (hvoraf de to havde deltaget som 

observatører/moderatorer i hver deres fokusgruppe) 
• en repræsentant for KL 
• Tovejs. 

 
I workshoppen indgik datamateriale fra de to fokusgrupper, som var blevet kondenseret, 
kategoriseret og delvist visualiseret. Workshoppens deltagere diskuterede og prioriterede 
materialet ved at forholde sig til, hvordan Odense Kommune kan sikre værdi for borgeren før, 
under og efter afgivelse af samtykke. Desuden kvalificerede og supplerede deltagerne det 
foreliggende datamateriale ved at  inddrage deres egne erfaringer i diskussionerne.  
 

 
 
Billedet viser noget af det materiale, som indgik i workshoppen: Prioriteret datamateriale fra 
fokusgrupperne (på fortrykte kort) og workshopdeltagernes egne erfaringer (på håndskrevne 
kort). 
 
Analyseworkshoppen blev valgt som metode, fordi den formår at samle forskellige parter om 
et datamateriale, som de får indblik i, samtidig med at de bearbejder det. Det kan de gøre 
uden at have erfaring med at arbejde med empiriske data, fordi processen er rammesat som 
et dialogspil og faciliteret gennem spilleregler. 
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TO DESIGNPRINCIPPER 

Resultatet af workshoppen kan opsummeres i form af to designprincipper: 

Samtykke er et valg 
Designet skal tydeliggøre for borgerne, at det at give samtykke eller ej er et valg, de aktivt 
foretager. At det er deres valg; et valg, de indikerer ved at interagere med 
samtykkekomponenten. Borgerne skal samtidig kunne forstå konsekvenserne af deres valg, 
herunder konsekvensen af at sige nej til samtykke, og at de skal kunne trække deres samtykke 
tilbage. Serviceoplevelsen skal være, at man ved at give samtykke som borger tager imod 
kommunens tilbud om at indhente oplysninger på ens vegne. Som en ekstra service til 
borgere, som løbende ansøger om det samme (fx tilskud til fodbehandling), bør man overveje 
muligheden for at justere varigheden af sit samtykke, så man slipper for at skulle forny det 
med korte mellemrum.  

Tryghed gennem transparens 
Samtykkekomponenten udformes, så borgerne føler sig trygge ved at afgive samtykke. Det 
sker dels ved at tydeliggøre, hvem kommunen specifikt må kontakte om hvad, dels ved at 
stille uddybende og eksemplificerende information til rådighed, som borgerne kan opsøge 
efter behov. Endelig skal det være tydeligt, hvilke kriterier, der ligger til grund for vurdering i 
sagen, så borger ikke skal gisne om hvilke oplysninger, der mon kan være tale om. Borgerne 
skal desuden have en kvittering, som både omfatter deres aktuelle ansøgning og deres 
samtykke. Kvitteringen skal indeholde adgang til overblik over alle borgerens afgivne 
samtykker, gældende som udløbne, samt deres varighed. Alt sammen kommunikeres i et 
letforståeligt og ligefremt sprog uden fagtermer. 
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Del 3: Test af designprincipper gennem papirprototype 
 
Med afsæt i de to designprincipper blev der udformet en papirprototype for et digitalt 
samtykkeelement. Papirprototypen kan ses som en række foreløbige bud på, hvordan 
designprincipperne kunne imødekommes. Den var udformet som et flow bestående af tre 
elementer samt to forskellige støttesider: en informerende side og en side med hjælp af bl.a. 
teknisk karakter. Den kan ses i bilag 1.  
 
Papirprototypen blev valgt som metode, fordi den gjorde det muligt at få borgerfeedback på 
aspekter af designprincipperne på et tidligt tidspunkt i udviklingsprocessen, herunder 
feedback på alternative forslag til, hvordan aspekterne kunne udmøntes. Papirprototypen 
dannede desuden afsæt for samtaler om samtykke, der kunne foregå på et langt mere konkret 
niveau end i fokusgrupperne.  
 
Papirprototypen blev brugt til at teste følgende: 
 

Designprincip Aspekt, der blev testet 
Samtykke er et valg Samtykkebegrebet 

Valgmuligheder for samtykke/ikke-samtykke 
Forlængelse af samtykke 
Tilbagetrækning af samtykke 

Tryghed gennem transparens Sprog 
Informationsniveau 
Forlængelse af samtykke 
Informationens præcisionsgrad 

 
Testen foregik som for semistrukturerede, individuelle interviews med og observationer af 
borgere, som gav viden om borgernes oplevelse og interaktion med papirprototypen. 
 
6 testpersoner deltog:  

• Tre pensionister fra fokusgruppe A 
• To forældre – én fra fokusgruppe B og en kommunal konsulent, der ikke havde 

tilknytning til projektet 
• En kommunal konsulent med ekspertstatus fra ansøgningsområdet Tilskud til 

pensionister (deltog også i fokusgruppe A). 
 
Testen resulterede i en række indsigter om de testede aspekter, der kan bruges i det 
fremadrettede udviklingsarbejde. Nedenfor er indsigterne præsenteret og tilføjet en 
kommentar om, hvad indsigten betyder for det følgende arbejde med samtykkekomponenten. 
Alle kommentarer bliver opsamlet sidst i afsnittet. 
 

SAMTYKKE ER ET VALG 

Et overordnet mål med testen var at undersøge testpersonernes oplevelser af aspekter 
relateret til samtykkebegrebet, herunder forskellige valgmuligheder i relation til samtykke. 
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Samtykkebegrebet  
Testen skulle bl.a. undersøge, om testpersonerne forstår og oplever, at de har en 
valgmulighed, når de skal indhente samtykke. Alle testdeltagere forstod, at de kan vælge selv 
at indhente oplysninger. 
 
Valgmuligheden blev både kommunikeret skriftligt (i form af en kort tekst, hvor kommunen 
bad om tilladelse til at indhente borgerens oplysninger) og visuelt (gennem et interaktivt 
element til afgivelse af samtykke). Til kommunikation af så abstrakt og komplekst et begreb 
som samtykke kan det være en fordel som her at gøre brug af flere kommunikationsformer. 

Valgmuligheder for samtykke/ikke-samtykke 
Samtlige testpersoner valgte at give samtykke i testsituationen, fordi de mente, at det ville 
være for stort et besvær selv at skulle indhente og indsende oplysninger. Alligevel stillede alle 
testpersoner spørgsmål til, hvordan de kunne bære sig ad med selv at indhente de ønskede 
oplysninger: Hvilke oplysninger skal man hente, og hvordan skal man videreformidle dem til 
kommunen?  
 
Testpersonernes spørgsmål viser et behov for at udvikle et flow til de borgere, der ønsker selv 
at indhente oplysninger. Det skal være tydeligt og gennemtænkt, hvad borgeren skal gøre, 
hvis de ikke ønsker at afgive samtykke, men derimod vil indhente og indsende oplysninger på 
egen hånd. 

Forlængelse af samtykke 
Papirprototypens interaktive element gav borgerne mulighed for justere varigheden af deres 
samtykke for at lette genbehandlingen af ansøgninger. Denne mulighed eksisterer ikke 
aktuelt, og det blev undersøgt, om det er en service, borgerne ville benytte sig af.  
 
Flere af testpersonerne studsede over muligheden for forlængelse af deres samtykke og 
fortalte, at de havde forventet en enten-eller-mulighed: samtykke eller ej. Nogle af 
testpersonerne påpegede, at forlængelse af samtykket enten ikke er lige relevant i alle 
situationer, eller at det får forskellige betydninger, alt efter hvad der ansøges om.  Fx giver det 
mening at sætte længere horisont på sit samtykke, hvis der er tale om tilskud til fodindlæg, 
som man søger om tilbagevendende. Men hvis der er tale om ansøgning til sportsklasse, får 
varigheden en anden betydning. En testperson forestillede sig, at det kunne være relevant 
med en længere tidshorisont på samtykke, hvis der skulle genansøges, eller hvis kommunen 
ikke kunne møde sin deadline.  
 
Testen afdækkede et potentiale for, at borgerne kan justere varigheden af deres samtykke, 
men også et behov for yderligere undersøgelse: I hvilke typer ansøgninger vil det være 
relevant at tilbyde denne mulighed, og hvordan er de lovmæssige rammer? Det vurderes dog 
ikke særligt relevant i den kommunale kontekst. 

Tilbagetrækning af samtykke 
I en kvittering på ansøgning blev testdeltagerne præsenteret for en funktion til at trække 
deres afgivne samtykker tilbage. For testpersonerne gav tilbagetrækning af samtykke ikke 
mening umiddelbart efter samtykkeafgivelse. Én testperson sagde i den forbindelse: ”Det 
giver ikke nogen mening for min ansøgning.” En anden sagde: ”Hvis jeg nu var meget grundig 
og helt sikker … hvorfor skulle jeg så kunne trække det tilbage”? 
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Det forvirrede nogle borgere, at linket til at trække samtykket tilbage var placeret i 
kvitteringen for deres ansøgning. ”Jamen, jeg har jo lige afgivet mit samtykke, hvorfor skal jeg 
så trække det tilbage?” Det er derfor vigtigt både visuelt og verbalt at tydeliggøre, at det er til 
evt. senere brug. 
 

TRYGHED GENNEM TRANSPARENS 

Et andet mål med testen var at undersøge sammenhængen mellem fremstillingens 
transparens og borgernes tryghed. Hvilken grad af transparens og hvilket informationsniveau 
skal til for at skabe tryghed hos borgerne i forbindelse med afgivelse af samtykke? 

Sprog 
Et aspekt af transparens er, at indholdet kommunikeres på klart og letforståeligt. Sproget i 
prototypen var holdt enkelt og ligefremt. Alle testpersonerne beskrev papirprototypens sprog 
som klart og til at forstå. Én testperson, der læste en del af teksten højt for sig selv under 
testen, fik dog galt fat på flere ord og sætninger. Et andet testresultat, som er relateret til 
sprog, var, at det var ikke klart for deltagere, hvornår i flowet de faktisk afgav samtykke i 
papirprototypen. De efterlyste i den forbindelse med præcise betegnelser på de interaktive 
”knapper”, de skulle trykke på i prototypen. Også andre sproglige uklarheder og 
inkonsistenser blev påpeget. 
 
Der bør fortsat være fokus på at forenkle teksten i samtykkekomponenten, både på sætnings- 
og på ordniveau. Tekst på ”knapper” og lignende bør fremstå utvetydig. Anvendte begreber 
som eksempelvis ”aktivt” og ”passivt” samtykke bør afklares og besluttes.  

Informationsniveau 
Den testede papirprototype var rig på både information af mere generisk karakter (ikke 
mindst på de to støttesider) og på muligheder for borgerne. Det skabte – stik modsat 
intentionen – utryghed hos testpersonerne. Den omfattende informationsside med både 
videoer og tekst gjorde testpersonerne usikre på, om de fik al vigtig information med – om 
videoer sagde noget andet end teksten. En testperson udtalte, at "det virker farligt", da han 
læste en overskrift om, at man som borger kan trække samtykket tilbage.  
 
Dette testresultat viser et behov for mindre generisk og mere ansøgningsspecifik information 
samt for at reducere informationsniveauet til det absolut nødvendige.  

Forlængelse af samtykke 
Papirprototypens interaktive element til afgivelse af samtykke tillod borgerne selv at justere 
varigheden af deres samtykke, uden at denne valgmulighed dog blev nærmere forklaret. 
Testpersonerne var usikre på, hvordan den udvidede varighed skulle forstås; om de angivne 
tider (3 mdr. og 6 mdr.) gik tilbage eller frem i tid, og om kommunen kunne bruge samtykket 
én gang inden for den angivne periode eller ubegrænset.  
 
Såfremt muligheden for justering af varighed fastholdes i det videre arbejde, bør der 
udarbejdes en forklarende støttetekst om samtykkevarighed.  
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Informationens præcisionsgrad 
Stort set alle testpersoner bemærkede, at de ikke kunne se, præcis hvilke oplysninger, 
kommunen ville indhente i deres specifikke sag. De udtrykte dermed en klar forventning om, 
at disse oplysninger angives så specifikt som muligt.  
 
Information om, hvilke specifikke oplysninger kommunen vil indhente, hører snarere til i 
ansøgningen end i et digitalt samtykkekomponent. Derfor bør ansøgningerne udvikles på 
dette punkt og evt. også tilføjes information om, hvilke kriterier, der ligger til grund for 
afgørelsen på borgerens ansøgning.  
 

ANDRE INDSIGTER 

Webkonventioner 
Testpersonerne udviste en klar forventning om, at gængse webkonventioner var overholdt: 
opsummering af indtastede oplysninger, godkendelse, frem- og tilbage-knapper, enkelt og 
intuitiv brugergrænseflade og mulighed for at logge ind/ud. Frem- og tilbage-knapper er 
desuden vigtige for deres oplevelse af kontrol over forløbet, mens det at logge ud signalerer, 
at forløbet nu er endeligt afsluttet. 
 
Der er behov for videreudvikling, så borgernes forventninger opfyldes på dette punkt.  

Rækkefølge 
Flowet vedrørende samtykke blev ved testen afprøvet i en placering, der ligger i forlængelse 
af ansøgningen. Dette betød dels, at rækkefølgen ikke blev afprøvet, og dels at der var meget 
fokus på samtykkedelen.  
 
Der vil fortsat være behov for at teste samtykkedelen i konteksten af den pågældende 
ansøgning for at undersøge, hvor i flowet samtykkedelen ligger rigtigt, logisk og forståeligt – 
inden, efter eller indlejret? En test heraf vil bidrage til at afklare, hvor specifikt og forståeligt 
samtykke er i den konkrete ansøgningssituation (jf. grad af specificitet). 
 

OPSAMLING AF TESTRESULATER 

Testresultaterne er opsamlet i skemaet herunder. I skemaet bliver det angivet, om et resultat 
giver anledning til videreudvikling og en efterfølgende test, eller om der er behov for afklaring 
forud for videreudvikling. 
 

Designprincip Aspekt der blev 
testet 

Kommentar V = 
videreudvikles 
og testes 
A = afklares 

Samtykke er et 
valg 

Samtykkebegrebet Det er en fordel af gøre brug af flere 
kommunikationsformer. 

 

Valgmuligheder for 
samtykke/ikke-
samtykke 

Behov for at udvikle et flow til de 
borgere, der ønsker selv at 
indhente oplysninger. 

V 
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Forlængelse af 
samtykke 

Relevansen af denne mulighed og 
de lovgivningsmæssige rammer 
skal undersøges nærmere. 

A 

Evt.: Der udvikles et særskilt flow 
til forlængelse af samtykke. 

V 

Tilbagetrækning af 
samtykke 

Funktionen bør placeres 
andetsteds end i kvitteringen. 

V 

Tryghed 
gennem 
transparens 

Sprog Teksten forenkles både på 
sætnings- og på ordniveau.  

V, A 

Informationsniveau Behov for mindre generisk og mere 
ansøgningsspecifik information 
samt for at reducere 
informationsniveauet til det 
absolut nødvendige. 

V 

Forlængelse af 
samtykke 

Evt.: Der bør udarbejdes en 
forklarende støttetekst om 
samtykkevarighed. 

V 

Informationens 
præcisionsgrad 

Information om, hvilke specifikke 
oplysninger kommunen vil 
indhente, skal fremgå af 
ansøgningen. 

V 

(Andet) Webkonventioner Der er behov for videreudvikling, 
så borgernes forventninger 
opfyldes på dette punkt.  

V 

Rækkefølge  V 
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Konklusion og anbefalinger 
 
To fokusgruppeinterviews og en analyseworkshop gav anledning til to foreløbige 
designprincipper, og aspekter af designprincipperne blev testet gennem en papirprototype.  
 
I fokusgrupperne deltog borgere fra ansøgningsområderne Tilskud til pensionister og 
Ansøgning til sportsklasse. Fokusgrupperne viste, at borgerne ofte ikke er opmærksomme på, 
at og hvornår de afgiver samtykke. Nogle borgere opfatter samtykke som et krav fra 
kommunens side snarere end som noget, borgeren er fri til at give eller ej. I forlængelse heraf 
oplever især borgere, der søger om tilskud til pensionister, relationen med kommunen som 
stærkt asymmetrisk. Deres grundlæggende tillid til kommunen udfordres af uklare 
formuleringer i samtykkeerklæringer, der bl.a. gør dem i tvivl om, hvad deres samtykke 
dækker over, og hvilke oplysninger kommunen må indhente om dem.  
 
Papirprototypen formåede at tydeliggøre for testpersonerne, at de som borgere selv vælger, 
om de vil afgive samtykke eller ej. Dog savnede borgerne besked om, hvad et fravalg af 
samtykke ville indebære af rent praktisk. Desuden viste testen en vis interesse for at forlænge 
sit samtykke med henblik på at lette behandlingen af hyppigt tilbagevendende ansøgninger. 
Prototypetesten bekræftede, at det sproglige og kommunikative plan er afgørende for 
borgernes oplevelse af tryghed i forbindelse med afgivelse af samtykke. Bl.a. viste testen, at 
for megen information skaber usikkerhed hos borgerne, fordi det får samtykkeafgivelsen til at 
fremstå kompleks og kompliceret.  
 
Alt i alt viste forløbet, at samtykke er et komplekst emne, og at en digital samtykkekomponent 
skal tilgodese forskellige behov og forventninger. Det forløb, som er beskrevet her i 
rapporten, har afdækket behov og forventninger hos ansøgere om helbredstilskud til 
pensionister og om plads i sportsklasser. I forbindelse med andre ansøgningsområder kan nye 
forhold dukke op. Papirprototypen er at betragte som en første iteration blandt flere i 
udviklingen af et digitalt samtykkekomponent. 
 

ANBEFALINGER 

Helt overordnet anbefales det fortsat at teste brugergrænsefladen af samtykkekomponenten 
sideløbende med, at en stadig mere teknisk løsning udvikles. Gerne med borgere fra andre 
ansøgningsområder end de to, som var været inddraget i det beskrevne forløb. Ikke mindst 
bør selve placeringen af samtykkekomponenten testes, hvilket ikke er sket i denne 
undersøgelse. Samtidig anbefales det at fastholde de to designprincipper –her i en version, 
der er blevet kvalificeret og udvidet gennem prototypetesten:  
 

• Tydeliggør, at samtykke er et valg, borgeren aktivt foretager og understøt et evt. 
fravalg  

• Skab tryghed hos borgeren gennem klar, præcis og tilstrækkelig kommunikation. 
 
På baggrund af rapporten opstilles følgende konkrete anbefalinger: 
 
1) Test placering af samtykkekomponent i ansøgningen. Hvor i ansøgningsflowet virker 

samtykkeafgivelse mest logisk og intuitivt? 
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2) Udvikl og test et flow til de tilfælde, hvor borgeren ikke ønsker at give samtykke. 
 
3) Udforsk muligheden for at borgeren kan forlænge sit samtykke ved hyppigt 

tilbagevendende  ansøgninger. Hvad siger lovgivningen, i hvilke sammenhænge giver det 
mening, og hvordan kan muligheden præsenteres for borgeren? 
 

4) Styrk den sproglig præcision og konsistens – også i den ansøgning, der er anledning til 
samtykket. 

 
5) Tilpas og test informationsniveauet. 
 
  



Samtykke i et borgerperspektiv  

   18 

Bilag 1: Papirprototype bestående af fem elementer 
 

 


