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DOs and DON’Ts for online borgerinddragelse 

 

DOs 
 

DON’Ts 

 Klart formål 
➢ Gælder både offline og online - 

skaber sammenhæng mellem 
procesdesign og ønsket output 

 
 Stram facilitering og tydelighed omkring 

program, roller og forventninger 
➢ Gælder i højere grad online end 

offline - eliminerer usikkerhed og 
skaber tryghed 
 

 Minutiøs planlægning med brug af 
drejebog 

➢ Gælder i højere grad online end 
offline - sikrer et naturligt flow 

 
 Teknisk introduktion og/eller undervisning 

samt løbende assistance 
➢ Sikrer at alle kan være med - der er 

stor variation i borgernes tekniske 
færdigheder  
 

 Kombination af få forskellige værktøjer 
➢ Sikrer understøttelse af forskellige 

procestyper - der findes ikke én 
teknisk løsning 

 
 Anvendelse af skabeloner i delte filer  

➢ Sikrer at bidrag bliver brugbare, 
overskuelige og gemt  
 

 Korte oplæg og hyppige pauser 
➢ Sikrer fælles fokus – det er sværere 

at holde koncentrationen foran 
skærmen 

 
 Chat-strategi 

➢ Sikrer ensartet brug og imødegår, 
at chat-sporet får sit eget liv 

 
 Stabil internetforbindelse, rolig baggrund 

og brug af headset og webcam  
➢ Sikrer stabilitet og imødegår 

forstyrrelser 

 1:1 overførsel af offline erfaringer til online 
➢ Overser online-formatets 

muligheder og begrænsninger – 
online-formatet kræver en anden 
planlægning og form 

 
 Forberedelse uden tests 

➢ Øger risikoen for tekniske 
problemer – de kan være 
vanskelige at forudse  

 
 Formålsløs brug af smarte og kreative 

værktøjer 
➢ Ser godt ud, men virker sjældent 

efter hensigten – der skal ikke så 
meget til at forvirre 

 
 Søgen efter quick-fixes 

➢ Undervurderer, at online 
inddragelse er lige så hårdt arbejde 
som offline inddragelse 
 

 Negligering af deltageres tekniske 
problemer 

➢ Skaber frustration – det er ikke 
sikkert deltagerne selv kan løse 
problemerne 

 
 Spørgsmål i plenum 

➢ De er lette at misforstå, og 
deltagere føler en mindre 
forpligtelse til at svare 

 
 Kollektive beskeder uden skriftlig 

understøttelse 
➢ Det er vanskeligt at følge med i 

talestrømme, når man ikke har 
fysikken med 

 
 For mange svar i chatten fra arrangøren 

➢ Fjerner fokus og skaber forvirring 
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 Log på mødet i god tid og tjek ind med dine 

kollegaer 
➢ Giver ro på og mulighed for at lave 

de sidste forberedelser, bl.a. 
teknisk tjek 

 
 Simple deltagerdogmer: Sluk mikrofonen, 

når du ikke taler, tænd kameraet 
➢ Skaber tydelighed om fælles 

spilleregler og minimerer risiko for 
irritationsmomenter 
 

 Variation i gruppestørrelser: Kort sparring i 
par og opgaveløsning i grupper af 4-6 

➢ Skaber variation og de bedste 
rammer for samarbejde 

 
 

 

 
 
 

 

 


