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OM UNDERSØGELSEN
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Efterhånden foregår en stor del af borgernes kontakt med 

kommunen digitalt ved selvbetjening, og det er mange mennesker 

glade for. 

Men det er vigtigt, at vi er der for borgerne som et menneskeligt 

ansigt, og yder service med et smil, når der er brug for det. 

Vi er glade for, at borgerne har fundet vej til Svinget 1 efter vi 

flyttede i december.

Citat: Birgit Bondesen, Afdelingsleder i Borgerservice

BAGGRUND & FORMÅL

Bibliotek og Borgerservice er flyttet sammen

Svendborg Borgerservice flyttede i december 2018 fra Rådhuset til Biblioteket – dette som 

en del af en større lokalerokade i Svendborg Kommune.

Det var bl.a. et vigtigt hensyn, at Borgerservice forblev i Centrum af byen, og derfor valgte 

Svendborg Kommune at placere Borgerservice i bofællesskabet med biblioteket. Her var det 

muligt at samle flere typer af service i et hus, som i forvejen tog imod mange af byens 

borgere hver dag.

Efter en periode med Covid-19 og tilhørende restriktioner blev det i august 2021 tid til at 

gøre status. Hvordan oplever borgerne de nye rammer i Biblioteket samt servicen ved 

personligt fremmøde i Borgerservice?

Nærværende undersøgelse skal levere input fra borgere til Svendborg Kommune inden for 

ovenstående områder, således kommende kommunale aktiviteter også understøtter en god 

borgeroplevelse.

“

”
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Note: ‘Øvrige henvendelser’ omfatter besvarelser relateret til følgende henvendelses-
årsager: Anden henvendelse (n=11), Indrejse (n=6), Akut tider på dagen (n=5), Boligstøtte 
(n=2), Digital post (n=2), Lægeskift (n=2) samt Pension (n=1).

METODE

Svendborg Kommune har i samarbejde med Axcess Nordic (et teknologi- og konsulenthus) 

designet en spørgeramme med spørgsmål relateret til borgerservicen i de nye rammer i 

Biblioteket.

• Spørgerammen er implementeret i Axcess Nordics løsning til online spørgeskemaer

• Spørgeskema er implementeret på Svendborg Kommunes egne tablets

• Borgere har efter endt betjening i Borgerservice deltaget i undersøgelsen ved at 

besvare spørgeskemaet via en udleveret tablet

• Borgeres besvarelser er efterfølgende koblet til data fra FrontDesk systemet 

(henvendelsesårsag og ventetid) via et reservationstidspunkt indtastet i 

spørgeskemaet af borgerne selv

Dataindsamlingsperiode: 9. august - 15. oktober 2021

ANTAL DELTAGERE
I alt har 419 borgere deltaget i undersøgelsen. Antal besvarelser pr. henvendelsesårsag 

ser således ud:

• Pas: 233

• Kørekort: 63

• NemID: 28

• Borgerguide: 10

• Øvrige henvendelser: 29

NB: 56 besvarelser er ikke koblet til en henvendelsesårsag qua manglende FrontDesk data eller 

fejlindtastning af borger. Disse besvarelser indgår imidlertid i resultaterne for ‘Borgerservice 

samlet’.

419

233

63
28

10
29

56

Borgerservice
samlet

Pas Kørekort NemID Borgerguide Øvrige
henvendelser

Ikke koblet til
FronDesk

data

ANTAL DELTAGERE
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Henvendelsesårsag Antal henvendelser Deltagelsesprocent

Pas 1746 13%

Kørekort 478 13%

NemID 352 8%

Afhent pas og kørekort* 171 4%

Anden henvendelse 117 9%

Akut tider kun på dagen 108 5%

Borgerguide 104 10%

Brevstemme 81

Indrejse 44 14%

Rejsekort 34

Lægeskift 20 10%

Digital post 16 13%

Flytning 11

Attester 9

Sundhedskort 9

Boligstøtte 6 33%

Helbredstillæg 6

Pension 4 25%

Adressebeskyttelse 4

Adresseforespørgsel 4

Indskudslån 4

Opkrævning 4

Nyt sundhedskort 3

Undtagelse Covid-19 3

Varmetillæg 3

Blå sygesikring 2

Ejendomsskat 2

Kontanthjælp 2

Udskrivning af bevis 2

Ældrecheck 2

EU-sygesikring 1

Fritagelse for digital post 1

Post til Borgerservice 1

Total 3354 12%

SIKKERHED I DATAMATERIALET
Med netto 419 besvarelser kan det med 95% sandsynlighed fastslås, at det målte er 

korrekt med en maksimal usikkerhed på +/- 4,79% på totaler. Den statistiske sikkerhed i 

datamaterialet er derfor god.

REPRÆSENTATIVITET
Axcess Nordic vurderer, at undersøgelsen har en tilfredsstillende repræsentativitet med 

valgte design og omfang in mente.

Nedenstående forhold bør imidlertid belyses:

• FrontDesk oplyser, at Svendborg Kommune har haft 3.354 henvendelser i perioden fra den 9. august til 

den 15. oktober 2021. Svendborg Kommune har dog ikke inviteret alle 3.354 borgere til at deltage i 

undersøgelsen.

• Svendborg Kommune har i visse perioder med meget travlhed undladt at invitere borgere til 

undersøgelsen.

• Svendborg Kommune oplyser, at henvendelser vedr. Borgerguide kan være udfordrende og 

omfattende. Af den årsag har Svendborg Kommune i nogle tilfælde undladt at invitere de 

pågældende borgere til undersøgelsen.

• Svendborg Kommune oplyser, at flere ældre borgere har fundet det udfordrende at besvare 

spørgeskemaet via de udleverede tablets. De pågældende borgere har derfor ikke deltaget i 

undersøgelsen.

• Svendborg Kommune har haft åbent i Borgerservice lørdag den 9. oktober og lørdag den 16. 

oktober. På de to lørdage har Svendborg Kommune undladt at invitere borgere til 

undersøgelsen – dette qua indhentning af personale fra andre afdelinger.

• Svendborg Kommune har formået at indsamle besvarelser på alle øvrige åbningsdage i løbet af 

dataindsamlingsperioden – dog med undtagelse af en enkelt dag (torsdag den 9. september). Se 

graf nederst til højre.

• Svendborg Kommune har ikke ønsket at spørge ind til borgeres køn, alder og bopæl. Det er derfor ikke 

muligt at inddrage disse variable i vurderingen af undersøgelsens repræsentativitet.

• Ikke alle henvendelsesårsager er repræsenteret i undersøgelsen. De mest hyppige henvendelsesårsager 

for perioden er imidlertid repræsenteret. Se tabel øverst til højre.

* 6 spørgeskemabesvarelser relaterer sig til ‘Afhent pas og Kørekort’. Disse 6 besvarelser har Svendborg Kommune valgt at placere under ‘Pas’.
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KONKLUSIONER

Svendborg Kommune skaber generelt en god borgeroplevelse ved 

personligt fremmøde i Borgerservice

Scoren for den samlede oplevelse af besøget i Borgerservice er i gennemsnit på 8,1 ud af 9 mulige. En rigtig 

pæn score, som indikerer, at Svendborg Kommune generelt formår at skabe en god borgeroplevelse, når 

borgere møder op personligt i Borgerservice i de nye rammer i Biblioteket.

Hovedparten af borgerne er enten ‘meget enige’ (63%) eller ‘enige’ (25%) i, at oplevelsen i Borgerservice 

samlet set var god. En mindre andel af borgerne er ‘indifferente’ (7%), mens endnu færre er ‘uenige’ (5%).

Hele 91% af borgerne finder ekspeditionsrummet tilfredsstillende og den overordnet tilfredshed med 

Svendborg Kommunes service er også høj. Dertil er borgerne meget tilfredse med medarbejdernes venlig- og 

imødekommenhed, faglige kompetencer og evne til at levere svar på borgeres henvendelser.

Næsten samtlige borgere i undersøgelsen, svarende til 97%, har oplevet at få svar på deres henvendelse. Et 

imponerende resultat, som Svendborg Kommune kan være stolte af.

Borgerne føler sig generelt godt informeret inden besøget i Borgerservice, de har nemt ved at finde frem til 

den nye lokation og nemt ved at se, hvad de skal gøre ved ankomst.
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”Super flot sted og god service.”

Citat: Tilfreds borger

”Medarbejderen har givet os en 
fantastisk service og god hjælp. Pas 

godt på en sådan medarbejder.”

Citat: Tilfreds borger



KONKLUSIONER

På enkelte områder er der plads til forbedring

Tidsbestilling: Knap hver tredje borger (32%) er ikke enig i, at det var nemt at bestille tid til Borgerservice. Den 

primære årsag hertil synes at være ‘for få’ ledige tider – det kan dog ikke udelukkes, at nogle borgere også har 

udfordringer digitalt.

Venteareal: Mere end hver fjerde borger (28%) finder ikke ventearealet behageligt indrettet. Dette er værd at 

bemærke, da indretningen af ventearealet har en markant indflydelse på den samlede oplevelse af besøget i 

Borgerservice.

Note: ‘Udfordringerne’ omkring tidsbestilling og venteareal synes at være gældende på tværs af henvendelsesårsager.
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”Der er for lang ventetid på tider.”

Citat: borger

Der er tegn på, at henvendelsesårsagen spiller ind på borgernes tilfredshed

Undersøgelsen peger på, at borgere, som henvender sig vedrørende Pas (8,2) og NemID (8,0), er noget mere 

tilfredse med den samlede oplevelse af besøget i Borgerservice end borgere, som henvender sig vedrørende 

Kørekort (7,7), Øvrige henvendelser (7,7) og Borgerguide (6,0).

På flere af de underliggende måleparametre ses der også variation i resultaterne. Der er bl.a. tendens til, at 

borgernes overordnet tilfredshed med servicen og vurdering af medarbejdernes faglige kompetencer er lavere 

ved henvendelser vedrørende Kørekort end ved henvendelser vedrørende Pas og NemID.

Dertil bør det bemærkes, at resultaterne for Borgerguide i flere tilfælde er markant under resultaterne for de øvrige 

henvendelsesårsager. Dette er gældende ved resultater for den samlede oplevelse af besøget, tidsbestilling, information 

inden besøget, skiltning ved ankomst, ventearealet og tilfredsheden med ekspeditionsrummet. Der er dog tale om svage

tendenser qua ganske få besvarelser knyttet til Borgerguide (n=10).

RESULTATER PR. MÅLEPARAMETER

NB: resultater for Borgerguide er svage tendenser qua få besvarelser.

Samlede oplevelse af besøget i Borgerservice (8,1 ud af 9 mulige)

Pas (8,2) I NemID (8,0) I Kørekort (7,7) I Øvrige henvendelser (7,7) I Borgerguide (6,0)

Tidsbestilling til Borgerservice (7,2 ud af 9 mulige)

Pas (7,4) I Øvrige henvendelser (7,1) I Kørekort (7,0) I NemID (6,4) I Borgerguide (4,9) 

Information inden besøget (7,9 ud af 9 mulige)

Pas (8,2) I NemID (8,2) I Kørekort (7,8) I Øvrige henvendelser (7,0) I Borgerguide (5,5) 

Vejen til Borgerservice (8,3 ud af 9 mulige)

Øvrige henvendelser (8,5) I Pas (8,3) I NemID (8,3) I Kørekort (8,2) I Borgerguide (7,8)

Skiltning og lign. ved ankomst (8,0 ud af 9 mulige)

Øvrige henvendelser (8,1) I Pas (8,0) I Kørekort (8,0) I NemID (7,8) I Borgerguide (6,2)

Ventearealet (7,2 ud af 9 mulige)

Pas (7,4) I Kørekort (7,1) I Øvrige henvendelser (6,9) I NemID (6,7) I Borgerguide (5,5)

Overordnet tilfredshed med servicen (8,3 ud af 9 mulige)

Pas (8,5) I NemID (8,4) I Øvrige henvendelser (8,3) I Borgerguide (8,1) I Kørekort (7,8)

Svar på henvendelse (97% oplever at få svar)

NemID (100%) I Borgerguide (100%) I Pas (99%) I Kørekort (94%) I Øvrige henvendelser 

(90%)

Medarbejderes venlig- og imødekommenhed (8,7 ud af 9 mulige)

Borgerguide (9,0) I NemID (8,9) I Pas (8,7) I Øvrige henvendelser (8,7) I Kørekort (8,6)

Medarbejderes faglige kompetencer (8,7 ud af 9 mulige)

NemID (8,8) I Borgerguide (8,8) I Pas (8,7) I Øvrige henvendelser (8,4) I Kørekort (8,4)

Ekspeditionsrummet (91% finder ekspeditionsrummet tilfredsstillende)

(Pas (95%) I NemID (89%) I Kørekort (89%) I Øvrige henvendelser (79%) I Borgerguide (50%)



ANBEFALINGER

På baggrund af undersøgelsens resultater anbefaler Axcess Nordic en række initiativer, som forventes at 

bidrage positivt til, at Svendborg Kommune fremover kan fastholde og evt. forbedre den i forvejen gode 

borgeroplevelse ved personligt fremmøde i Borgerservice. 
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1. TIDSBESTILLING I BORGERSERVICE

En større andel af borgerne – svarende til ca. hver tredje (32%) – er ikke enig i, at det var nemt at 

bestille tid til borgerservice. 

Axcess Nordic anbefaler derfor, at Svendborg Kommune forholder sig til følgende:

1. Er det muligt at igangsætte initiativer, som bidrager til, at borgere hurtigere kan få en 

tid i Borgerservice – fx initiativer som ”Mobil Borgerservice uden tidsbestilling”?

2. Er den digitale borgeroplevelse optimal? Eller kan den udvikles og forbedres – fx ved at 

mindske antallet af ‘klik’ på hjemmesiden (knap til tidsbestilling på forsiden) eller gøre 

ansøgninger, formularer og lign. mere brugervenlige.

Undersøgelsens resultater peger på, at tidsbestilling til NemID og Borgerguide er mere 

udfordrende end tidsbestilling til andre typer af henvendelser. Kan Svendborg Kommune 

identificere de bagvedliggende årsager hertil og i den forbindelse forsøge at imødekomme 

borgernes behov?

Note: Svendborg Kommune kan evt. skabe yderligere indsigt i den digitale borgeroplevelse via enkeltstående eller 

løbende borgermålinger – eksempelvis borgermålinger, som gør det muligt at afgive borgerfeedback direkte via 

hjemmesiden.



ANBEFALINGER
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2. VENTEAREALET I BORGERSERVICE

En større andel af borgerne – svarende til mere end hver fjerde (28%) – finder ikke ventearealet 

behageligt indrettet. Dette bør Svendborg Kommune være opmærksom på, da indretningen af 

ventearealet har en markant indflydelse på den samlede oplevelse af besøget i Borgerservice.

Axcess Nordic anbefaler derfor, at Svendborg Kommune overvejer følgende, såfremt ressourcerne 

tillader det:

1. Er det muligt at skabe et mere behageligt venteareal? Fx via elementer fra Biblioteket, 

udskiftning af sædvanlige ugeblade og borgerfoldere, nye behagelige møbler, 

inspirerende billeder, levende planter, god akustik og måske lidt dæmpet musik? 

Undersøgelsens resultater peger på, at borgere som henvender sig vedrørende Pas og Kørekort er 

mere begejstret for ventearealet end borgere som henvender sig vedrørende NemID, Borgerguide 

og Øvrige henvendelser. Der synes dog at være plads til forbedring hele vejen rundt.

Note: undersøgelser har vist, at de værste venteværelser gør os anspændte, mens rare, imødekommende omgivelser 

kan gøre os mere afslappede og påvirke vores oplevelse af ventetiden positivt.  

3. SIKRE SAMME GODE SERVICE PÅ TVÆRS AF HENVENDELSESÅRSAGER

Undersøgelsen indikerer, at henvendelsesårsagen er afgørende for borgeres tilfredshed med en 

række forhold. Resultaterne peger bl.a. på, at borgernes overordnet tilfredshed med servicen og 

vurdering af medarbejdernes faglige kompetencer er lavere ved henvendelser relateret til 

Kørekort end ved henvendelser relateret til Pas og NemID.

Svendborg Kommune bør derfor være ‘nysgerrige’ på, om servicen ved henvendelser om Kørekort 

evt. kan forbedres. Er den lavere tilfredshed forbundet med processer, sagsgange, medarbejderes 

viden på området eller lign.?

Note: Løbende borgertilfredshedsmålinger (fx via SMS udsendt til borgere fra FrontDesk systemet efter endt betjening) 

vil understøtte løbende udvikling og forbedring af borgeres oplevelse af besøget i Borgerservice, herunder de fysiske 

rammer, servicen og medarbejderes kompetencer.

”Super god service, tak – fortsæt 
den gode service.”

Citat: Tilfreds borger

ØVRIG ANBEFALINGER

Forsæt det gode arbejde i Borgerservice

Svendborg Kommune anbefales i øvrigt at fortsætte det gode arbejde som 

i dag pågår i Borgerservice.

Hovedparten af borgerne finder ekspeditionsrummet tilfredsstillende og 

borgerne er generelt tilfredse med servicen, herunder medarbejdernes 

venlig- og imødekommenhed og faglige kompetencer.

Det er væsentligt, at Svendborg Kommune fastholder den gode service og 

imponerende evne til at levere fyldestgørende svar på borgeres 

henvendelser.

Dette er – naturligt nok – afgørende for borgernes samlede oplevelse af 

besøget i Svendborg Borgerservice.



RESULTATER

03

12



OPLEVELSEN I  BORGERSERVICE SAMLET SET

Svendborg Kommune skaber generelt en god borgeroplevelse ved personligt fremmøde i 

Borgerservice 

Scoren for den samlede oplevelse af besøget i Svendborg Borgerservice er i gennemsnit på 8,1 ud af 9 

mulige. En pæn score, som indikerer, at Svendborg Kommune generelt formår at skabe en god 

borgeroplevelse, når borgere møder op i Borgerservice i de nye rammer i Biblioteket.

Hovedparten af borgerne erklærer sig enten ‘meget enige’ (63%) eller ‘enige’ (25%) i, at oplevelsen i 

Borgerservice samlet set var god. En mindre andel af borgerne er ‘indifferente’ (7%), mens endnu 

færre er ‘uenige’ (5%).

Der er dog tegn på, at henvendelsesårsagen og den tilhørende service har betydning for den samlede 

oplevelse af besøget i Borgerservice.

Den samlede oplevelse scores i gennemsnit højest ved henvendelser vedrørende Pas (8,2) og NemID 

(8,0), noget lavere ved henvendelser vedrørende Kørekort (7,7) og Øvrige henvendelser (7,7) og 

lavest ved henvendelser vedrørende Borgerguide (6,0). Sidstnævnte er dog en svag tendens qua få 

besvarelser (n=10).
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Meget enig (svar 9)

Enig (svar 7-8)

Indifferent (svar 5-6)

Uenig (svar 1-4)

63%

25%

7%

5%
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OPLEVELSEN I  BORGERSERVICE SAMLET SET

SVARFORDELING PR.  HENVENDELSESÅRSAG

5% 3% 7%

40%

9% 7%
7% 5%

7% 11% 18%

25% 27%
26%

20%

18%
14%

63% 65% 59%

40%

63% 61%

0%

25%

50%

75%

100%

Borgerservice
samlet (n=394)

Pas (n=223) NemID (n=27) Borgerguide (n=10) Kørekort (n=57) Øvrige
henvendelser

(n=28)

Det var samlet set en god oplevelse?

Uenig (svar 1-4) Indifferent (svar 5-6) Enig (svar 7-8) Meget enig (svar 9)

Andel af ‘enige’ borgere

Andelen af borgere, som er enten er ‘enige’ eller ‘meget enige’ i, at 

besøget i Borgerservice samlet set var en god oplevelse, er højest ved 

henvendelser vedrørende Pas (92%) og NemID (85%). Dernæst følger 

Kørekort (81%), Øvrige henvendelser (75%) og Borgerguide (60%).

Andel af ‘uenige’ borgere

Andelen af borgere, som er ‘uenige’ i, at besøget i Borgerservice samlet 

set var en god oplevelse tenderer at være højest ved henvendelser 

vedrørende Borgerguide (40%). Dernæst følger Kørekort (9%), Øvrige 

henvendelser (7%), NemID (7%) og Pas (3%). 



INDEN BESØGET I  BORGERSERVICE

Tidsbestilling til Borgerservice

I undersøgelsen er borgere spurgt, om de finder det nemt at bestille tid til Borgerservice. 

Dette er dog ikke tilfældet for alle. Scoren for tidsbestilling er relativ beskeden og i 

gennemsnit på 7,2 ud af 9 mulige.

Det var nemt at bestille tid i Borgerservice:

• 47% af borgerne er meget enige (svar 9)

• 22% af borgerne er enige (svar 7-8)

• 19% af borgerne er indifferente (svar 5-6)

• 13% af borgerne er uenige (svar 1-4)

Borgere som har bestilt tid til Borgerguide (4,9) og NemID (6,4) finder tidsbestillingen 

svære end borgere som har bestilt tid til Kørekort (7,0), Pas (7,4) og Øvrige henvendelser 

(7,1).

Information inden besøget i Borgerservice

Borgerne oplever generelt, at de bliver godt informeret inden deres besøg i 

Borgerservice. Scoren herfor er i gennemsnit på 7,9 ud af 9 mulige.

Jeg blev godt informeret inden besøget om, hvad jeg skulle have med:

• 63% af borgerne er meget enige (svar 9)

• 21% af borgerne er enige (svar 7-8)

• 10% af borgerne er indifferente (svar 5-6)

• 6% af borgerne er uenige (svar 1-4)

Der er tendens til, at Svendborg Kommune kan optimere den information, som udsendes 

til borgere inden henvendelser om Borgerguide (5,5) og Øvrige henvendelser (7,0). Den 

indledende information relateret til henvendelser om Kørekort (7,8), Pas (8,2) og NemID 

(8,2) antages at være ganske glimrende.

Vejen til Borgerservice

Kun ganske få borgere finder det direkte svært at finde frem til Borgerservice. Scoren for, 

hvor nemt det er at finde frem til Borgerservice er i gennemsnit på 8,3 ud af 9 mulige.

Det var nemt at finde frem til Borgerservice:

• 69% af borgerne er meget enige (svar 9)

• 20% af borgerne er enige (svar 7-8)

• 8% af borgerne er indifferente (svar 5-6)

• 3% af borgerne er uenige (svar 1-4)

Henvendelsesårsagen har ikke en særlig betydning for, hvor nemt eller svært det er at 

finde frem til Borgerservice. Pas = 8,3, NemID = 8,3, Borgerguide = 7,8 (svag tendens qua 

få besvarelser), Kørekort = 8,2, Øvrige henvendelser = 8,5



ANKOMST I  BORGERSERVICE

Skiltning og lign. ved ankomst i Borgerservice

Hovedparten af borgerne har nemt ved at se, hvad de skal gøre, når de ankommer til 

Borgerservice. Scoren herfor er i gennemsnit på 8,0 ud af 9 mulige.

Det var nemt at se, hvad jeg skulle gøre, da jeg ankom:

• 62% af borgerne er meget enige (svar 9)

• 23% af borgerne er enige (svar 7-8)

• 10% af borgerne er indifferente (svar 5-6)

• 6% af borgerne er uenige (svar 1-4)

Resultaterne peger på, at skiltning og lign. ved ankomst er optimal ved henvendelser 

vedrørende Pas (8,0), Kørekort (8,0), NemID (7,8) og Øvrige henvendelser (8,1). Til 

gengæld er der tegn på udfordringer med skiltning og lign. ved henvendelser vedrørende 

Borgerguide (6,2).

Ventearealet i Borgerservice

En større andel af borgerne finder ikke ventearealet i Borgerservice behageligt indrettet. 

Scoren herfor er i gennemsnit på relativt beskedne 7,2 ud af 9 mulige.

Ventearealet var behageligt indrettet:

• 44% af borgerne er meget enige (svar 9)

• 29% af borgerne er enige (svar 7-8)

• 19% af borgerne er indifferente (svar 5-6)

• 9% af borgerne er uenige (svar 1-4)

Borgere som henvender sig vedrørende Pas (7,4) og Kørekort (7,1) finder ventearealet 

mere behageligt indrettet end borgere som henvender sig vedrørende Øvrige 

henvendelser (6,9), NemID (6,7) og Borgerguide (5,5). Der synes dog at være plads til 

forbedring hele vejen rundt.



OVERORDNET TILFRED SHED  MED  SERV ICEN

Meget tilfredse (svar 9)

Passivt tilfredse (svar 7-8)

Indifferente (svar 5-6)

Utilfredse (svar 1-4)

77%

16%

2%

5%

Svendborg Kommune leverer god service ved personligt fremmøde i Borgerservice

Borgernes overordnet tilfredshed med servicen er i gennemsnit på 8,3 ud af 9 mulige. En høj 

tilfredshedsscore tilvejebragt på basis af en god fordeling af ‘tilfredse’ og ‘utilfredse’ borgere.

Hele 77% af borgerne er ‘meget tilfredse’ med servicen, og scorer 9 ud af 9 mulige på undersøgelsens 

overordnet tilfredshedsspørgsmål omkring servicen. Dertil kan yderligere 16% af borgerne anses for 

at være tilfredse – dog i en mere passiv form (svar 7-8).

En mindre andel på 5% af borgerne er ‘utilfredse’ med servicen (svar 1-4), mens de resterende 2% er 

indifferente (svar 5-6).

Den overordnet tilfredshed med servicen er højest ved henvendelser vedrørende Pas (8,5) og NemID 

(8,4). Tilfredsheden med servicen ved henvendelser relateret til Borgerguide synes at være et niveau 

under (8,1), mens tilfredsheden er lavest ved henvendelser om Kørekort (7,8). Tilfredsheden med 

servicen ved Øvrige henvendelser er den samme som den gennemsnitlige tilfredshed for 

Borgerservice samlet set (8,3).
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Andel af ‘tilfredse’ borgere

Andelen af ‘Passivt tilfredse’ og ‘Meget tilfredse’ borgere er højere ved 

henvendelser vedrørende NemID (96%) og Pas (95%) end ved 

henvendelser vedrørende Borgerguide (90%), Øvrige henvendelser 

(90%) og Kørekort (86%).

Andel af ‘utilfredse’ borgere

Andelen af ‘Utilfredse’ borgere er højere ved henvendelser vedrørende 

Kørekort (11%), Borgerguide (10%) og Øvrige henvendelser (7%) end 

ved henvendelser vedrørende Pas (4%) og NemID (4%).
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OVERORDNET TILFREDSHED MED SERVICEN

SVARFORDELING PR.  HENVENDELSESÅRSAG
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Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, du fik?

Utilfredse (svar 1-4) Indifferente (svar 5-6) Passivt tilfredse (svar 7-8) Meget tilfredse (svar 9)



OVERORDNET TILFREDSHED MED 
SERVICEN IFT. VENTETID

Ventetiden synes ikke at være afgørende for borgernes 

overordnet tilfredshed med servicen

Ventetid under 1 minut:

• Tilfredshed på 8,7 ud af 9 mulige

Ventetid fra 1-5 minutter:

• Tilfredshed på 8,2 ud af 9 mulige

Ventetid på mere end 5 minutter:

• Tilfredshed på 8,5 ud af 9 mulige
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Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, du fik? 



TILFREDSHED MED EKSPEDITIONSRUMMET

Var ekspeditionsrummet tilfredsstillende for dit besøg i borgerservice?

Ja Kun delvist Nej

Pas (n=234) 95% 3% 1%

NemID (n=27) 89% 4% 7%

Borgerguide (n=10) NB: svag tendens 50% 10% 40%

Kørekort (n=61) 89% 3% 8%

Øvrige henvendelser (n=31) 79% 10% 10%

91% af borgerne er tilfredse med ekspeditionsrummet

Til spørgsmålet om, hvorvidt ekspeditionsrummet var tilfredsstillende for besøget i 

borgerservice, svarer:

• 91% af borgerne ‘Ja’

• 4% af borgerne ‘Kun delvist’

• 5% af borgerne ‘Nej’

Note: oplevelsen af ekspeditionsrummet har betydning for borgernes overordnet tilfredshed med servicen. 

Oplever borgerne, at ekspeditionsrummet er tilfredsstillende, er den overordnet tilfredshed med servicen i 

gennemsnit på 8,4 ud af 9 mulige. Hvis borgerne ‘kun delvist’ oplever et tilfredsstillende ekspeditionsrum, falder 

den overordnet tilfredshed med servicen til 7,7 i snit. Oplever borgerne, at ekspeditionsrum ikke er 

tilfredsstillende, falder den overordnet tilfredshed med servicen til 7,2.

Resultater pr. henvendelsesårsag

Der er tegn på, at ekspeditionsrummet er mere tilfredsstillende ved henvendelser 

vedrørende Pas, NemID og Kørekort end ved Øvrige henvendelser og henvendelser om 

Borgerguide.

ÅRSAGER TIL MANGLENDE TILFREDSHED MED EKSPEDITIONSRUMMET

De borgere, som ikke finder ekspeditionsrummet tilfredsstillende (nej-svar), er blevet bedt 

om at angive hvorfor. Resultaterne fremgår i tabellen herunder. NB: kun 17 borgere har 

besvaret det pågældende spørgsmål.

Hvad beskriver bedst, hvorfor ekspeditionsrummet ikke var tilfredsstillende for dit besøg? (n=17)

% Antal

Andre borgere kunne høre, hvad jeg sagde 65% 11

Andet 29% 5

Der var for meget støj 6% 1

Note: 4 ud af de 11 borgere, som svarer ‘Andre borgere kunne høre, hvad jeg sagde’, har henvendt sig vedr. 

Borgerguide (NB: i undersøgelsen er Borgerguide kun repræsenteret med 10 besvarelser).
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Fik du svar på din henvendelse?

Ja Kun delvist Nej

SVAR PÅ HENVENDELSE
Næsten samtlige borgere i undersøgelsen oplever at få svar på deres 

henvendelse

Hele 97% af borgerne i undersøgelsen angiver, at de fik svar på deres 

henvendelse. Et imponerende resultat, som Svendborg Kommune kan 

være stolte af.

Kun 2% af borgerne angiver, at de kun delvist fik svar, mens ganske få 

borgere – svarende til blot 1% - ikke oplever at få svar på deres 

henvendelse.

Der er ikke markante forskelle at spore på tværs af de respektive 

henvendelsesårsager. Borgerne oplever generelt at få svar uafhængig 

af henvendelsesårsag.

Der findes imidlertid enkelte henvendelser – særligt under Øvrige 

henvendelser og Kørekort – hvor borgere savner et mere 

fyldestgørende svar. Dette anses dog ikke som værende kritisk.

Resultater pr. henvendelsesårsag – andel i % som oplever at få svar:

• Pas: 99%

• NemID: 100%

• Borgerguide: 100% (svag tendens qua få besvarelser)

• Kørekort: 94%

• Øvrige henvendelser: 90%
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Medarbejderne er i høj grad venlige og imødekommende i mødet med borgerne

Scoren for medarbejdernes venlig- og imødekommenhed er i gennemsnit på hele 8,7 ud 

af 9 mulige. 

Svarfordelingen ser således ud:

• 88% af borgerne oplever i høj grad, at medarbejderen var venlig og imødekommende

• 9% af borgerne oplever det i nogen grad

• 2% af borgerne er indifferente

• Blot 1% af borgerne oplever i lav grad, at medarbejderen var venlig og 

imødekommende

Resultater pr. henvendelsesårsag

Resultaterne peger på, at medarbejderne opleves en smule mere imødekommende ved 

henvendelser om hhv. Borgerguide og NemID (førstnævnte = svag tendens) end ved 

Øvrige henvendelser og henvendelser om hhv. Pas og Kørekort.

Samtlige scores kan imidlertid betragtes som rigtig høje. Kun ganske få borgere udtrykker 

i denne undersøgelse utilfredshed med medarbejdernes venlig- og imødekommenhed.

• Borgerguide: 9,0 ud af 9 mulige (svag tendens qua få besvarelser)

• NemID: 8,9 ud af 9 mulige

• Pas: 8,7 ud af 9 mulige

• Kørekort: 8,6 ud af 9 mulige

• Øvrige henvendelser: 8,7 ud af 9 mulige
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FAGLIGE KOMPETENCER

Medarbejderne opleves i høj grad som værende fagligt kompetente

Scoren for medarbejdernes faglighed er i gennemsnit på 8,7 ud af 9 mulige – dvs. på 

samme høje niveau som scoren for medarbejdernes venlig- og imødekommenhed.

Svarfordelingen ser således ud:

• 85% af borgerne oplever i høj grad, at medarbejderen var fagligt kompetent

• 11% af borgerne oplever det i nogen grad

• 2% af borgerne er indifferente

• Blot 2% af borgerne oplever i lav grad, at medarbejderen var fagligt kompetent

Resultater pr. henvendelsesårsag

Borgerne oplever, at medarbejdernes faglighed er højere ved henvendelser om hhv. 

NemID, Borgerguide (svag tendens) og Pas end ved Øvrige henvendelser og henvendelser 

om Kørekort.

Der ses dog flotte resultater for samtlige henvendelsesårsager - dog er resultaterne for 

Kørekort og Øvrige henvendelser et niveau under resultaterne for NemID, Borgerguide og 

Pas.

• NemID: 8,8 ud af 9 mulige

• Borgerguide: 8,8 ud af 9 mulige (svag tendens qua få besvarelser)

• Pas: 8,7 ud af 9 mulige

• Kørekort: 8,4 ud af 9 mulige

• Øvrige henvendelser: 8,4 ud af 9 mulige



BORGERES ÅBNE KOMMENTARER – UTILFREDSE OG INDIFFERENTE

Henvendelsesårsag
Overordnet tilfredshed

med servicen
Til sidst: Har du kommentarer til servicen, som du ønsker videregivet til Svendborg Kommune?

Borgerguide 1 At stå frit fremme er meget grænseoverskridende 

Kørekort 1 Der var bestilt tid men intet kørekort

Kørekort 1 Husk at skrive i SMS beskeden at man skal huske sit gamle kørekort/pas

Kørekort 1 Problem med at registre ankomst på mobil

NemID 1 Det er urimeligt, at man skal bestille tid hvis man har et akut problem

Øvrige henvendelser 1 Jeg systemet er bureaukratisk at man skal bestille tid for at få ind og få lavet småting

Pas 3
Har betalt dobbelt for et stjålet pas i Toscana. Kan det virkelig passe? Har været 2 forgæves gange og måtte booke 2 gange,  fordi jeg ikke 
medbragte mit midlertidige pas, som var afleveret, da jeg ansøgte om nyt pas. 3. og endelig sidste gang fik jeg udleveret mit nye pas uden 
at skulle vise hverken det ene eller andet. 

Øvrige henvendelser 5 Mere imødekommende personale. At man skal føle sig velkommen. Godt være at ikke alle er lige venlige.

Pas 6 Der er alt for lang ventetid selv når man har bestilt tid



BORGERES ÅBNE KOMMENTARER – PASSIVT TILFREDSE

Henvendelsesårsag
Overordnet tilfredshed

med servicen
Til sidst: Har du kommentarer til servicen, som du ønsker videregivet til Svendborg Kommune?

Kørekort 7 Lidt lang ventetid til nærmeste ledige tid, men ellers ingen problemer.

NemID 7 Person betjening super lokaler under al kritik.

Pas 7
Det er for lang tid, der skal gå i forbindelse med tidsbestilling inden man kan få tid. Der burde være en, hvor man bare kunne møde op 
uden tid, kan godt være der vil være ventetid - ok

Pas 7
Fejl information i SMS om afhentning af pas. Jeg kunne have afhentet passet efterse fem dage som står i SMS. Spild af meget tid for mig 
at skulle bestille tid og tage fri fra arbejde når jeg kunne have afhentet det i boksen.

Pas 7 Super service :)

Øvrige henvendelser 7 For lang ventetid for at få en tid.

Borgerguide 8 Venligst informere os om hvad vi skal have med til samtalen. 

Kørekort 8 Der er for lang ventetid på tider.



BORGERES ÅBNE KOMMENTARER – MEGET TILFREDSE (SIDE 1 AF 3)

Henvendelsesårsag
Overordnet tilfredshed

med servicen
Til sidst: Har du kommentarer til servicen, som du ønsker videregivet til Svendborg Kommune?

Borgerguide 9
Det er respektløs over for kommunens borgere, at borgerservice er indrettet sådan her. Alle kan høre og læse, hvad der søges hjælp til. 
Der er støj og distraktion fra både hjælpsøgnede og biblioteksku der. Under al kritik. 

Borgerguide 9 Det var super service

Borgerguide 9
Jeg kan ikke se at det er blevet nemmere at få hjælp af Svendborg kommunen. Før kunne jeg ringer og få hjælp, nu skal jeg først bestille 
tid, hvorefter en medarbejder,  gennem en plastik skærm og med andre borgere snak ved siden af skal guide mig gennem flere Sider af 
spørgsmål,. Dette tage 7 gange så lang tid og virker langtfra effektivt.

Borgerguide 9 Service, både da vi ringede da vi fik hjælp hernede var veloplagt og ordentlig

Borgerguide 9 Små rum var at foretrække

Borgerguide 9 Medarbejderne har givet os en fantastisk service og god hjælp. Pas godt på en sådan medarbejder.

Kørekort 9 3 uger er lang tid at vente på en tid

Kørekort 9 Blev godt behandlet

Kørekort 9 Dejlig service

Kørekort 9 Det var bedre da borgerservice var adskilt fra biblioteket

Kørekort 9 En smule lang ventetid, når det handler om kørekort. Et par uger vist nok

Kørekort 9 For lang ventetid ved bestillingen til at få en tid 18 dg.

Kørekort 9 God og fin betjening

Kørekort 9 God telefonkontakt med venlig og oplysende beskeder.

Kørekort 9 Infotavle om booket tid i bibliotekets læsesal

Kørekort 9 Lidt træls at tidsbestilling kun foregår via nettet, at man ikke kan telefonere om korte spørgsmål.

Kørekort 9 Nej, jeg er godt tilfreds  



BORGERES ÅBNE KOMMENTARER – MEGET TILFREDSE (SIDE 2 AF 3)

Henvendelsesårsag
Overordnet tilfredshed

med servicen
Til sidst: Har du kommentarer til servicen, som du ønsker videregivet til Svendborg Kommune?

NemID 9 Alt ok

NemID 9 Der mangler mere diskretion så andre ikke kan følge med i hvad man får hjælp til

NemID 9 Flere tider i selvbetjening.

NemID 9 Meget venlig betjening 

NemID 9 Rigtig god hjælp

Pas 9 Bare meget tilfreds

Pas 9 Dersom jeg ikke har et danskt tlf nummer var det svært at bestille tid

Pas 9 Det er smart og fungerer godt. 

Pas 9 Fin service

Pas 9 For lang ventetid på at få en tid, og svært med tider midt på dagen, når andre har arbejde udenbys 

Pas 9
God ide at finde andre lokaler. Det kan være ydmygende for mennesker at komme med problemer i et offentligt rum. Biblioteker er også 
blevet en rodet oplevelse.

Pas 9 Lang ventetid

Pas 9 Lang ventetid før der var en ledig tid

Pas 9 Man kunne ønske at bestille tid i et større tidsrum op til 3mdr for os der er rejsende i jo er en meget lillevindue.

Pas 9
Man skal kunne tjekke ind tidligere end 10 min før, det er fjollet at blive "afvist" hvis man kommer 13 min før sin tid. Vend bestilling af tid 
om - så man møder kalenderen ført i bestillingen. 

Pas 9 Meget BEHAGELIG og yderst kompetent

Pas 9 Meget kunstig modtagelse. Mikrofonstemme var meget upersonlig

Pas 9 Meget venlig og imødekommende medarbejder. 



BORGERES ÅBNE KOMMENTARER – MEGET TILFREDSE (SIDE 3 AF 3)

Henvendelsesårsag
Overordnet tilfredshed

med servicen
Til sidst: Har du kommentarer til servicen, som du ønsker videregivet til Svendborg Kommune?

Pas 9 Mulighed for flere bookinger i højsæson

Pas 9
Nemmere at finde frem til hvor der skulle bestilles tid på hjemmesiden, alt i alt minder det mere om en borgeradministration end en 
borgerservice

Pas 9 Rigtig god service - havde først tid om en uge men medarbejderen var sød at tage mig i dag  

Pas 9 Super flot sted og god service 

Pas 9 Super god service tak fortsæt den gode service 

Pas 9 Tilbage med jer på ramsherred... med samme service niveau som før,,!,,,,,,,,,

Pas 9 Øget fleksibilitet ved hastende henvendelser hvor det ikke kan nå at bestille en tid.

Pas 9 Ønsker velkomst på standeren, ikke en bebrejdende meddelelse om, at man kommer i god tid

Øvrige henvendelser 9 Flere tider til borgerservice

Øvrige henvendelser 9 Scan af sygesikring ved ankomst - ansatte er burhøns, støj og ingen plads, hverken for borger eller medarbejder

Øvrige henvendelser 9 Var lang ventetid for at booke tid til flyttemelding. Fandt ingen info om hvad jeg skulle have med til flyttemelding fra udland

9 Meget fin medarbejder

9 At skulle vente 1,5 uge på at få lavet pas synes jeg ikke er tilfredsstillende.

9 Bedre åbningstider så folk med arbejde også kan komme her. 

9 Dejlig hurtig betjening

9 God service, som altid.

9 Super tilfreds 
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OM AXCESS NORDIC

Denne rapport er udarbejdet af Axcess Nordic A/S

Axcess Nordic hjælper private og offentlige virksomheder i hele 

Norden med at udvikle og forbedre kunde- og borgeroplevelsen. 

Vi hjælper med at forstå kunder og borgeres behov og præferencer, og 

leverer faktabaserede beslutningsoplæg til planlægning og 

gennemførelse af kunde- og borgerorienterede strategier og 

aktiviteter.

Vi skaber indsigt på tværs af kontaktpunkter og kanaler, og tilbyder 

tilhørende rådgivning i en kommerciel kontekst med henblik på 

forbedringer af kunde- og borgeroplevelsen, hvor det skaber værdi for 

virksomheden.

Vi er specialister inden for Customer Feedback, Speech Analytics, 

Performance Management, Call Recording, Quality Management og 

Workforce Management, og samarbejder med to af de absolut førende 

softwareproducenter på markedet, Verint og Calabrio.

Axcess Nordic købte i marts 2020 It- og analysehuset TeleFaction for at 

styrke sin position inden for Customer Feedback og Customer 

Experience.

VISION

Perfecting Customer Experience in the Nordics

MISSION

Partner with our customers in creating ongoing actionable insights

– delivering through consultancy and services by leveraging experience, competence and best-of-

breed technology from our strategic partners

FOR SPØRGSMÅL TIL RAPPORTEN – KONTAKT:

Morten Carlsson

Business Consultant og Customer Feedback Specialist hos Axcess Nordic

+45 23 29 26 99 | mca@axcessnordic.com
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