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JYSK ANALYSE A/S

Om undersøgelsen
Brugertilfredshedsundersøgelse for borger.dk

 Undersøgelsen er gennemført af JYSK ANALYSE A/S. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på 
borger.dk i perioden den 6. og 7. december 2018

 De overordnede spørgsmål er sammenlignet med tidligere undersøgelser:

 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 (4.689 besvarelser) 

 2017: 05.12.2017-10.12.2016 (4.285 besvarelser) 

 2018: 06.12.2018 – 07.12.2018 (9.985 besvarelser) denne undersøgelse



JYSK ANALYSE A/S

Opsummering af undersøgelsens resultater
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Overordnet tilfredshed

 Tilfredsheden i 2018 er 92,5% (meget tilfredse eller tilfredse). Tilfredsheden 
er fortsat på et meget højt niveau, efter en stigning fra 87% i 2016 til 92% i 
2017. Tilfredsheden med borger.dk er generelt meget høj. 
 Tilfredsheden med borger.dk er høj i alle grupper. Der er tendens til, at 

tilfredsheden er højest i grupper med den korteste uddannelse. 
Tilfredsheden er størst hos højfrekvente brugere.

 Den overordnede tilfredshed med borger.dk er stort ses ens, når vi ser på, 
om brugerne kommer ind via computer, tablet eller mobiltelefon. 

 Et positivt helhedsindtryk af borger.dk er steget fra 89% til 92,9% og ligger 
på et meget højt niveau (enige eller meget enige), selvom der er en svag 
tendens til, at de lavfrekvente brugere i lidt mindre grad (85,6%) end de 
øvrige er enige i, at borger.dk giver et positivt helhedsindtryk.

 65% af brugerne oplever, at borger.dk giver dem fordele, de ikke kan opnå 
på andre måder. 
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Indhold

 9 ud af 10 brugere oplever, at indholdet på borger.dk har en høj kvalitet. 
Vurderingen af kvaliteten i indholdet på borger.dk er steget fra 87% til 90% 
(enig eller meget enig). 

 De brugere, som oplever, at kvaliteten er lav (6%), angiver fortsat, at især 
indholdet er svært at forstå (35%), og at indholdet ikke er fyldestgørende 
(36%). Det er en gentagelse af mønsteret fra 2016 og 2017.

 9 ud af 10 brugere mener fortsat, at teksterne på borger.dk er skrevet i et 
klart og letforståeligt sprog (90% er enige eller meget enige). Det er samme 
niveau som i 2017.

 Den største barriere i forhold til tekster er fortsat mængden af fagudtryk 
(45%). Dette er steget fra 36% til 45% siden 2017. Flere end sidste år opgiver, 
at der er for mange links/henvisninger i teksterne (40% mod 29% i 2017). Der 
er imidlertid kun 7% af brugerne, der har problemer med teksterne.
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Navigation

 Mere end 8 ud af 10 oplever, at de let finder, hvad de leder efter på borger.dk 
(84% i forhold til 87% i 2017) - et lille fald på 3%.

 Det er stadig let at finde rundt på borger.dk. 83% er enige eller meget enige i 
dette, hvilket er samme niveau som i 2017.

 70% af de, som ikke finder det let at finde rundt på borger.dk (14%), oplever 
at det er svært at gennemskue hvad, der ligger under det enkelte link eller 
menupunkt. Det er en stigning fra 59% i 2017. 

 37% af de udfordrede brugere finder det svært at forstå hvad, der ligger 
under det enkelte menupunkt (stigning fra 28% i 2017).
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Teknik og selvbetjeningsløsninger

 Brugerne oplever fortsat, at borger.dk er hurtig og virker, som den skal. 89% 
er enige eller meget enige, hvilket er samme niveau som i 2017.

 Af de, som ikke oplever det (7%), angiver 27%, at siden viser, at der er sket 
en fejl (et fald på 7% siden 2017). 24% oplever, at links eller menupunkter 
ikke virker (en stigning på 9%), og endelig er der 25%, der oplever, at de 
bliver logget ufrivilligt af og skal logge på igen.

 Godt 8 ud af 10 oplever, at selvbetjeningsløsningerne er hurtige og virker, 
som de skal. Et lille fald i forhold til 2017, men stadig en stigning i forhold til 
2016 (83% i år i forhold til 86% i 2017 og 79% i 2016).

 Blandt de 8%, der ikke oplever, at selvbetjeningsløsningerne fungerer godt, 
er der følgende udfordringer: 26% oplever, at de ufrivilligt bliver logget af, 
28% er usikre på, om deres ansøgninger er blevet sendt, 30% er i tvivl om, 
hvad næste skridt i deres sag er.
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Tryghed

 93% af brugerne føler sig generelt trygge, når de bruger borger.dk (enige 
eller meget enige). Dette er samme høje niveau som i 2017.
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