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• Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk

• Overordnede spørgsmål er sammenlignet med øvrige perioder:

• 2013: 19.10.2013 – 28.10.2013 (4.166 besvarelser)

• 2014: 02.12.2014 – 08.12.2014 (3.674 besvarelser)

• 2015:  18.11.2015 – 20.11.2015 (4.591 besvarelser) 

• 2016: 05.12.2016-08.12.2016 (4689 besvarelser) 

• 2017: 05.12.2017-10.12.2016 (4285 besvarelser) Denne undersøgelse

Om undersøgelsen



Data på 

indsamlede 

svar



• Undersøgelsen er gennemført i en forholdsvis kort periode (5. december – 10. december 
2017), og der kan være en tendens til, at de lavfrekvente bruger kan være underrepræsenteret 
i undersøgelsen 

• Brugerne har ikke i samme grad responderet på den pop up, som lå på mobilversionen af 
borger.dk, som på desktop versionen. Som følge heraf har mobilversionen af pop up’en været 
aktiveret tre dage længere. Det har ikke været muligt at indsamle svar svarende til 
mobilbrugernes forventede andel af besøg på borger.dk, men dog nok til at kunne gennemføre 
en valid undersøgelse (324 svar, svarende til 9%)

• Digitaliseringsstyrelsen har ønsket, at borgere mellem 15 og 17 år skal være en del af 
undersøgelsen, som noget nyt. Der har dog ikke været muligt at indsamle et signifikant antal 
svar (16 svar i aldersgruppen 15-17 år)

Noter til undersøgelsen



Opsummering af undersøgelsens 

resultater



• Tilfredsheden med borger.dk er generelt meget høj. Tilfredsheden er steget fra 87% i 2016 til hele 
92% i 2017 (meget tilfredse eller tilfredse)

• Tilfredsheden med borger.dk er høj i alle grupper. Der er tendens til at tilfredsheden er højest I 
grupper med den korteste uddannelse. Den højeste tilfredshed findes hos højfrekvente brugere.

• Det er bemærkelsesværdigt, at mobilbrugerne for første gang er mere tilfredse (94% mod 83% I 
2016) end desktop-brugerne (92%)

• Helhedsindtrykket af borger.dk er fortsat positivt – igen især hos borgere med de korteste 
uddannelser

• 67% oplever, at borger.dk giver dem fordele, de ikke kan opnå på andre måder. En stigning fra 64% I 
2016 

Overordnet tilfredshed



• Borgerne oplever at indholdet er blevet bedre på borger.dk. Vurderingen af kvaliteten i 
indholdet på borger.dk er steget fra 81% til 87% (enig eller meget enig) 

• De borgere, som oplever at kvaliteten er lav, angiver fortsat især at indholdet er svært at forstå 
(30%) og at indholdet ikke er fyldestgørende (30%). Det er en gentagelse af mønsteret fra 
2016.

• Borgerne mener i endnu højere grad, at teksterne på borger.dk er skrevet i et klart, og 
letforståeligt sprog (91% enige, eller meget enige mod 86% I 2016) 

• Den største barriere i forhold til tekster, er fortsat mængden af fagudtryk (36%), som dog er 
faldet fra 42%. Flere end sidste år opgiver, at der er for mange links/henvisninger I teksterne 
(29% mod 27% I 2016) 

Indhold



• Flere oplever, at de let finder hvad de leder efter på borger.dk (87% fra 81% i 2016)

• Det er samtidig let at finde rundt på borger.dk. 83% er enige eller meget enige 

• 59% af de, som ikke finder det let at finde rundt på borger.dk, oplever at det er svært at 

gennemskue hvad der ligger under det enkelte link eller menupunkt. Det er en stigning fra 53% 

I 2016. 

• 28% af de udfordrede brugere finder det svært at forstå, hvad der ligger under det enkelte 

menupunkt (stigning fra 22% I 2016)

Navigation



• Brugerne oplever fortsat, at borger.dk er hurtig, og virker som den skal (89% er enige eller 

meget enige. 83% I 2016)

• Af de som ikke oplever det, angiver 34%, at siden viser, at der er sket en fejl

• Endnu flere oplever, at selvbetjeningsløsningerne er hurtige, og virker som de skal (86% fra 

79% sidste år).

• 31% af de som ikke oplever at selvbetjeningsløsningerne fungerer godt, oplever at 

selvbetjeningsløsningen fejler

Teknik og selvbetjeningsløsninger



• 93% føler sig generelt trygge, når de bruger borger.dk (enige eller meget enige)

• Det er en stigning fra 87% i 2016

Tryghed



Om brugerne



”
”Vi borgere kender ikke de kasser, som kommunerne putter 

tingene i. Så jeg ved ikke, om jeg skal klikke på "Social" eller "Park 

og vej" eller lignende. Måske kunne man skrive mere tydeligt, hvad 

kategorierne dækker over?”

Kvinde, 30-44 år 



Køn og alder

42%

50%

57%

50%

1%

2017 DK befolkning 2017

Mænd Kvinder Andet

0%

10%

22%

29%

38%

15-17 år 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60 år eller
ældre

N=4285



Regioner

28%

22%

11%

16%

23%

31%

15%

21%
23%

10%

Hovedstaden Sjælland SydDanmark Region Midt Nordjylland

2017 DK befolkning

N=4285



Uddannelse

17%

29%

16%

25%

7%

12%

16%

28%

15%

24%

6%

11%

Lang videregående
uddannelse (fx

kandidat fra
universitet)

Mellemlang
videregående

uddannelse (fx lærer
el. sygeplejerske)

Kort videregående
uddannelse (fx

akademi-uddannelse
el. SOSU)

Faglært (fx håndværk
el. handel)

Gymnasie Fokeskole

2016 2017

N=4285



Hjemmeboende børn

10%
14%

5% 7%

59%

Ja, i alderen 0-5 år Ja, i alderen 6-15 år Ja, i alderen 16-18 år Ja, over 18 år Nej, jeg har ingen
hjemmeboende børn

N=4285



Rolle

85%

10%

3%

87%

20%

6%

I privat sammenhæng, for dig selv I privat sammenhæng, for et
familiemedlem eller en bekendt

I erhvervsmæssig sammenhæng

2016 2017

N=4285



Besøgsfrekvens

3%

9%

16%

23%
25% 24%

3%

10%

14%

21%
23%

19%

4%4%

7%

21%

14%

32%

23%

Dagligt Flere gange om
ugen

Ugentligt Flere gange om
måneden

Månedligt Nogle gange om
året

Sjældnere

2015 2016 2017

N=4285



Overordnet tilfredshed



”
”Tak”

Kvinde, 30-44 år



Tilfredsheden er steget 

markant fra 2016



Besøgsfrekvens

81%

88%

87%

92%

2014 2015 2016 2017

Overordnet tilfredshed med borger.dk

Hvor tilfreds er du alt i alt med borger.dk? Andel af de der har svaret meget tilfreds eller tilfreds

Andel, som har svaret ’meget 

tilfreds eller ’tilfreds’



”
“Oplysninger på min side kan gøres bedre.” 

Mand, 60 år eller mere



Tilfredshed

20%

68%

5%
2%

5%

19%

68%

3%
1%

9%

35%

57%

3% 1% 3%

Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

2015 2016 2017

Hvor tilfreds er du alt i alt med borger.dk? 



Tilfredshed

92% 93%

69%

Mænd Kvinder Andet/ønsker ikke at svare

Hvor tilfreds er du alt i alt med borger.dk? Andel af de der har svaret meget tilfreds eller tilfreds



Tilfredshed

88% 90%
93% 92% 94% 92%

15-17 år* 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60 år eller
ældre

Alle

Hvor tilfreds er du alt i alt med borger.dk? Andel af de der har svaret meget tilfreds eller tilfreds



Tilfredshed

89% 93% 95% 94% 92% 94%

69%

87%

Hvor tilfreds er du alt i alt med borger.dk? Andel af de der har svaret meget tilfreds eller tilfreds * seneste gennemførte uddannelse



Tilfredsheden er fortsat 

lavest blandt de 

lavfrekvente brugere



Tilfredshed

94% 91%
95% 95% 94%

87%

73%

92%

Dagligt Flere gange om
ugen

Ugentligt Flere gange om
måneden

Månedligt Sjældnere Ved ikke Alle

Hvor tilfreds er du alt i alt med borger.dk? Andel af de der har svaret meget tilfreds eller tilfreds * hvor ofte besøger du borger.dk?



For første gang er 

tilfredsheden på mobil 

højere end på computer



Tilfredshed fordelt på enheder

93% 92% 94%

Computer Tablet Mobil

Hvor tilfreds er du alt i alt med borger.dk? Andel af de der har svaret meget tilfreds eller tilfreds



Udvikling i tilfredshed på enheder

73%

83%

89% 92%

73%
79%

83%

94%

2014 2015 2016 2017

Tablet Mobil

Hvor tilfreds er du alt i alt med borger.dk? Andel af de der har svaret meget tilfreds eller tilfreds



Besøgsfrekvens

78%

82%

86% 85%

89%

2013 2014 2015 2016 2017

Helhedsindtrykket er positivt

Borger.dk giver et positivt helhedsindtryk. Enig eller meget enig. 

Andel, som har svaret ’meget 

enig eller ’enig’



Helhedsindtrykket er positivt

89% 89%

76%

Mand Kvinde Ønsker ikke at svare/ved ikke

Borger.dk giver et positivt helhedsindtryk. Enig eller meget enig. 



Helhedsindtrykket er positivt

94%
89% 88% 89% 91%

15-17 år* 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60 år eller ældre

Borger.dk giver et positivt helhedsindtryk. Enig eller meget enig. * aldersgrupper



De korteste uddannelser har det bedste helhedsindtryk

85%

89%

90%

91%

90%

92%

89%

Lang
videregående

udd.

Mellemlang
videregående

udd.

Kort videregående
udd.

Faglært Gymnasie Fokeskole Alle

Borger.dk giver et positivt helhedsindtryk. Enig eller meget enig. * uddannelse



Helhedsindtrykket er positivt

90% 89%
92% 92% 91%

80%

58%

89%

Dagligt Flere gange om
ugen

Ugentligt Flere gange om
måneden

Månedligt Sjældnere Ved ikke Alle

Borger.dk giver et positivt helhedsindtryk. Enig eller meget enig. * breugsfrekvens



Brugerne tager i højere 

grad borger.dk til sig



Borger.dk giver mig fordele, som jeg ikke kan opnå på 

andre måder

54% 54%
56%

64% 67%

2013 2014 2015 2016 2017

Borger.dk giver mig fordele, som jeg ikke kan opnå på andre måder. Enige eller meget enige. 



”
”Jeg er tilfreds med borger.dk”

Kvinde 45-59 år



Tryghed på borger.dk



Jeg føler mig generelt tryg, når jeg bruger borger.dk

40%

53%

2% 1%
3%

Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke

Jeg føler mig generelt tryg, når jeg bruger borger.dk.. Enig eller meget enig.



Besøgsfrekvens

88%

87%

93%

2015 2016 2017

Tryghed

Jeg føler mig generelt tryg, når jeg bruger borger.dk.. Enig eller meget enig.

Andel, som har svaret ’enig’ 

eller ’meget enig’



”
Fordi stat og kommune opbevarer digitale oplysninger 

som var det dagens vejrudsigt.

Mand, 30-44 år (om at føle sig utryg)



Indhold på borger.dk



Kvaliteten vurderes 

højere på borger.dk, og 

teksterne rammer endnu 

bedre



Kvaliteten af indholdet er høj

74%

77%

83%

81%

87%

2013 2014 2015 2016 2017

Kvaliteten af Borger.dks indhold er høj.  Enige eller meget enige. 



Kvalitet af indhold

15%
18%

45%

28%
30%

7%

18%

13%

25%

30% 30%

6%

10%
8%

24%

Indholdet er svært at
forstå

Indholdet er ikke
fyldestgørende

Indholdet er ikke
troværdigt

Der er for meget
indhold

Der er for lidt indhold Andet (angiv
venligst)

2015 2016 2017

“Hvad er grunden til, du ikke finder kvaliteten af indholdet høj?”



Teksterne er skrevet i et klart og letforståeligt sprog

84% 84%
86%

86%

91%

2013 2014 2015 2016 2017

Teksterne er skevet i et klart og letforståeligt sprog.  Enige eller meget enige. 



”
“Translate everything to English, using google translate 

for poor results is frustrating”

Mand, 18-29 år



Tekster på borger.dk

38%
41%

10%
12%

14%
16%

21%

28%

42%

11% 12%

27%

11% 11%

29%

36%

9% 10%

29%

7%

12%

Teksterne er
skrevet i et

uforståeligt sprog

Teksterne
indeholder for

mange fagudtryk

Teksterne er for
korte

Teksterne er for
lange

Der er for mange
links/henvisninger

i teksterne

Der er for få
links/henvisninger

i teksterne

Andet (angiv
venligst)

2015 2016 2017

” Hvad er grunden til, du ikke synes, at teksterne er klare og letforståelige?



Navigation på borger.dk



Det er blevet (endnu) 

lettere, at finde det man 

leder efter på borger.dk



Jeg fandt let, det jeg ledte efter

74% 74%
78%

81%

87%

2013 2014 2015 2016 2017

Jeg fandt let, det jeg ledte efter.  Enige eller meget enige. 



Det er nemt at finde rundt på borger.dk

69%

72%
76%

75%

83%

2013 2014 2015 2016 2017

Det er nemt at finde rundt på borger.dk.  Enige eller meget enige. 



Det er ikke nemt at finde rundt på borger.dk 1/2

29%

5%

53%

11% 12%

25%

4%

59%

14%
11%

For mange links og
menupunkter at vælge i

mellem

For få links eller
menupunkter at vælge i

mellem

Svært at gennemskue
hvilket link eller

menupunkt, der er det
rigtige

Der er ikke det link eller
menupunkt jeg leder efter

Navnene på links og
menupunkter er svære at

forstå

2016 2017

”Hvad er grunden til, du ikke finder det nemt at finde rundt på borger.dk?”



Det er ikke nemt at finde rundt på borger.dk 2/2

28%

21%

9%

18%
17%

3%

22%

18%

7%

19%

17%

5%

Svært at forstå, hvad
der ligger under det

enkelte link eller
menupunkt*

Søgefunktionen giver
ikke det resultat jeg

leder efter

Det grafiske design
forstyrrer*

Indholdet er sat
uoverskueligt op

Uklart, hvor på
borger.dk jeg er

Andet (angiv
venligst)

”Hvad er grunden til, du ikke finder det nemt at finde rundt på borger.dk?”



Teknik på borger.dk



Teknisk fungerer 

borger.dk, og 

selvbetjeningsløsningern

e er blevet endnu bedre



Jeg oplever, at borger.dk er hurtig, og virker som den skal

72%
74%

83%

83%
89%

2013 2014 2015 2016 2017

”Jeg oplever, at borger.dk er hurtig, og virker som den skal.  Enige eller meget enige.” 



”
”Installere certifikat eller cookie på min computer så jeg ikke skal 

rode med nøglekort hver gang.”

Mand, 45-59 år



Oplever ikke, at borger.dk er hurtig, 

og virker som den skal 1/2

37%

30%

26%

12%

28%
29%

26%

9%

25%

34%

15%

5%

Siderne er for lang tid om at
blive vist

Siden viser, at der er sket en fejl Links eller menupunkter virker
ikke*

Der skal installeres eller
opdateres programmer på min
computer før jeg kan komme

videre

2015 2016 2017

”Hvad er grunden til, du oplever, at borger.dk er langsom og ikke virker, som den skal”



Oplever ikke, at borger.dk er hurtig, 

og virker som den skal 2/2

26%
28%

14%
12%

21%
23%

16%
18%

11%

15%

31%

9%

Der er problemer med at
logge ind

Der sker ingenting, når
jeg trykker på
knappen/linket

Jeg blev logget ufrivilligt
af og skal logge ind igen

Selvbetjeningsløsning
fejler

Andet (angiv venligst)

2015 2016 2017

”Hvad er grunden til, du oplever, at borger.dk er langsom og ikke virker, som den skal”



Selvbetjeningsløsninger er hurtige, og virker som de skal

66%
68%

76%

79%

86%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

2013 2014 2015 2016 2017

Jeg oplever, at selvbetjeningsløsninger er hurtige, og virker som de skal. Enige eller meget enige. 



Oplever ikke, at selvbetjeningsløsninger er 

hurtige, og virker som de skal 1/2

14%

8%

25%

21%

7%

13%

2%

17%
16%

6%

Jeg kan ikke logge ind Jeg kan ikke logge ud Jeg blev logget ufrivilligt
af og skal logge ind igen

Der sker ingenting, når
jeg trykker på
knappen/linket

Jeg skal installere eller
opdatere programmer på
min computer, før jeg kan

komme videre

2016 2017

Hvad oplever du ikke virker, som det skal?”



Oplever ikke, at selvbetjeningsløsninger er 

hurtige, og virker som de skal 2/2

17%

15%

21%

23%

20%

23%

14% 14%

22%

15%

Jeg kan ikke sende min
ansøgning

Jeg skal starte forfra,
fordi jeg ikke havde de

rigtige oplysninger til min
ansøgning

Jeg er ikke sikker på, om
min ansøgning er blevet

sendt

Jeg er i tvivl om, hvad
næste skridt er i min sag

Andet (angiv venligst)

2016 2017

Hvad oplever du ikke virker, som det skal?”



Digital Post



Har du brugt Digital Post på Borger.dk?

78%

18%

4%

81%

14%

5%

79%

13%
8%

81%

16%

3%

Ja Nej Ved ikke

2014 2015 2016 2017

Har du brugt Digital Post på Borger.dk?



Let at finde Digital Post på borger.dk

100% 98% 98% 96% 97%

15-17 år* 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60 år eller ældre

”Det var let at finde min digitale post på borger.dk” Andel af de der har svaret meget enig eller enig



Indgang til Digital Post på borger.dk

17%

36% 36%
45%

51%
44%

75%

51% 51%

42%
35%

42%

8% 9% 6% 7% 5% 6%
0% 2% 4% 5% 7% 6%

0% 3% 3% 2% 1% 2%

15-17 år* 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60 år eller ældre Alle

Via søgning på borger.dk Via knappen Digital Post øverst på siden

Via en søgemaskine fx Google Direkte via adressen post.borger.dk

Ved ikke

” Hvordan kom du ind i din digitale post?”



Hvordan kom du ind på din digitale postkasse?

42%

36%

9% 8%
5%

49%

37%

4% 6%
4%

44%
42%

6% 6%
2%

Søgning på borger.dk Via knappen Digital Post
øverst på siden

Søgemaskine fx Google Direkte via adressen
post.borger.dk

Ved ikke

2015 2016 2017

Hvordan kom du ind på din digitale postkasse?


