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Trends i borgernes forventninger til digitale løsninger

Borgeren
Det skal være relevant 
for mig

Det skal være her og nu Wow oplevelser

Interaktion med 
andre er et must

Giv mig løsninger 
– ikke produkter

Det skal være nemt
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Gevinster og muligheder i et virtuelt jobunivers

Teknologien styrker 
kvaliteten af dialogen
– ikke blot virtuelle samtaler

Microlearning og blended 
learning 
– målrettet den enkelte

Segmenter og identificer 
dem, der vil det digitale 

– og kan profitere af det

Selvbetjente individuelle 
brugerrejser

Brud med den fysiske struktur 
– virtuel pool af kompetencer 

og tilbud

Virtuelt
jobunivers

Effekter
Ressourcer

Bedre service

Digitale værktøjer med afsæt 
i brugernes oplevede behov 
– ikke systembehov

Virtuel på tværs af fysiske 
rammer og processer

Udnyt teknologiske muligheder 
til styrket indhold
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Virtuelt jobunivers skal tænkes ind i den samlede forretningsmodel

.. der hviler på stærk styring af den enkeltes forløb…

Styring af 
aktiviteter

Udvikling af 
indsatser på

tværs af 
geografi

Borgerkort om 
den enkelte

ledige

Sammenhæng 
mellem it-
systemer

Kontaktstyring
Produktions-

styring

Styring og 
opdatering af 

indhold og 
viden

En bred palet af kanaler til interaktion med den ledige…

Telefon Online
Mobile 
devices

Brugernes kanaler

ChatbotsE-mail
Sociale 
medier

Push-beskederHjemmeside
Ansigt-til-

ansigt

… hvor brugerrejsen støttes af koordinerede og intelligente forretningsprocesser…

Ledighedsperiode Efterfølgende serviceRegistrering som ledig

Planlægning og
styring af 

kampagner

Håndtering af 
uddannelses- og 
beskæftigelses-

muligheder

Eksekvering af 
kampagne

Opfølgning med 
jobkonsulenter

Segmentering, 
screening og 

visitation af ledige

Automatiseret 
håndtering af 

borger-
henvendelser

Aktivitetsstyring

Strategisk 
planlægning af 

indsatser og forløb

Brugertilfredsheds
-undersøgelser og 

spørgeskema

Målretning af
indsatser

Nudging af ledige

Evaluering af 
forløb

og indsatser

Monitorering af 
brugerrejsen

Eksekvering af 
after care-

kommunikation

… og generering af viden.

Operationel 
rapportering

Kundeindsigt 
og analyse

Samarbejde
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Internationale 
erfaringer
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Sverige: Målrettet og differentieret kommunikation

Tidslinje, dage:
Mandag efter 

tilmelding
+7

Spørgeskema

Checkliste: Tema 1

Klikker

Klikker ikke

Påmindelse

Klikker

Klikker ikke

Påmindelse 2
Klikker

Klikker ikke

Klikker

Klikker ikke

Påmindelse

Klikker

Klikker ikke

Klikker

Checkliste: Tema 2

Klikker

Klikker ikke

Påmindelse

Klikker

Klikker ikke

Klikker

Checkliste: Tema 3

Påmindelse 2 Påmindelse 2

Flere 
temaer

Angivelse af interesse

Basis 
flow

Klikker ikke

Påmindelse

Klikker

Klikker

Klikker ikke

+7 +7 +7

Angivelse af interesse variant y

Nye 
breve

Angivelse af interesse variant x

Nye 
breve

Angivelse af interesse variant z

Nye 
breve

Klikker ikke Klikker ikkeA/B test
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Belgien: ”Augmented counsellor” – digitalt forstærket jobrådgivning  
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Canada m.fl.: Online markedsplads for 
individuel beskæftigelsesindsats

Borgere kan vælge hvilke 

services, de har brug for, fx 

karriererådgivning, 

kompetenceudvikling mv. 
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