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FORMÅL 

Undersøgelsens formål 

Formål  

Digitaliseringsstyrelsen  ønsker i 2018 at  få  
gennemført  en kendskabsanalyse af 
borger.dk 

Digitaliseringsstyrelsen  har tidligere fået  
gennemført kendskabsanalyser  én gang 
årligt  i årene 2009 – 2017. 

Indeværende undersøgelse er gennemført  
i december 2018. 

Resultaterne fra undersøgelsen  bliver 
benchmarket mod resultaterne fra  de 
foregående kendskabsanalyser,  så  
udviklingen  i kendskabet  til borger.dk  
belyses.  
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Metode  

Resultaterne er baseret på 
telefoninterviews med n=802 18 år + 
danskere i perioden fra 23.november – 10. 
december 2018. 

Stikprøven er nationalt repræsentativ på 
køn, alder og region. 

I perioden 2015 - 2018 har vi desuden 
gennemført nogle (relativt få) interviews 
med 15-17 årige. Disse rapporteres særskilt 
og indgår ikke i den nationalt 
repræsentative stikprøve. 
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SUMMARY 

Danskernes kendskab til borger.dk er steget signifikant 

Kendskab 
Kendskabet til borger.dk er både uhjulpet og hjulpet steget 
signifikant fra 2017 til 2018. 

64% af alle danskere i alderen 18 år+ og 70% af danskerne i 
alderen 18 – 70 år kender uhjulpet borger.dk. 91% af alle 
danskere i alderen 18 år+  og 95% af danskerne i alderen 10 – 70 
år kender hjulpet borger.dk. 

Kendskabet til borger.dk stammer, ligesom sidste år, primært fra 
internettet og fra konkrete sager. 

Andelen af danskere, der har besøgt borger.dk indenfor det 
sidste år, er ligeledes steget signifikant siden sidste år. 4 ud af 5 
af alle danskere i alderen 18 år + har besøgt borger.dk inden for 
det sidste år. 

Tryghed 
Mere end 9 ud af 10 danskere, der har kendskab til borger.dk, er 
trygge ved at bruge borger.dk, og dermed er andelen på niveau 
med sidste år. 

Manglende tryghed ved at bruge borger.dk skyldes ofte 
utryghed ved it-sikkerhed generelt, og risikoen for at 
uvedkommende får adgang til personfølsomme oplysninger 

Holdninger og  viden 
Der er generelt få, som har mistillid, føler sig usikker eller føler, 
de ikke har de rette kompetencer i relation til at benytte 
borger.dk. 

Danskernes viden om borger.dk er på niveau med sidste år. Flest 
svarer i år, at man kan finde information om det offentlige (92%) 
og færrest, at man på borger.dk kan læse sin digitale post fra det 
offentlige (73%). 

De unge 
De 15-17 årige er en meget lille gruppe, og derfor er dette kun 
indikationer: 9 ud af 10 i aldersgruppen 15-17 år kender hjulpet 
borger.dk. Deres kendskab stammer primært fra familie, venner 
og via e-boks/Nem-ID. 3 ud af 4 er trygge ved at benytte 
borger.dk, og ca. halvdelen af dem, der kender borger.dk, har 
besøgt borger. dk indenfor det sidste år. 
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Projekt fakta 

DIGITALISERINGSSTYRELSEN - Kendskab til borger.dk 2018 

Baggrund: 
Digitaliseringsstyrelsen ønsker gennemført en kendskabsanalyse af borger.dk. 
Digitaliseringsstyrelsen har gennemført en kendskabsanalyse af borger.dk hvert år siden 2009. 

Målgruppe: 
Danskere, 18 år +, nationalt repræsentativt på køn, alder og region. 

Siden 2015 har vi desuden gennemført interview med 15-17 årige i de tilfælde, hvor disse har taget telefonen eller hvor de har 
været tilstede i husstanden efter at vi har gennemført interview med en person i husstanden i alderen 18 år +. 

Spørgeskema: 
Spørgeskemaet er på nær enkelte justeringer identisk med tidligere års spørgeskema. 

Dataindsamlingsmetode: 
Telefoninterviews (CATI) 

Dataindsamlingsperiode: 
Der er gennemført 832 interviews i perioden 23. november – 10. december, 2018. 

Stikprøve: 
Planlagt stikprøve: n= 800 og derudover n=30 for aldresgruppen 15-17 år 
Opnået stikprøve: n= 802 og n=30 

Målingens styrke: 
Med en stikprøvestørrelse (n) på netto 802 respondenter, kan det med 95% sandsynlighed fastslås, at det målte er korrekt med en 
maksimal usikkerhed på +/- 3,46%-point på totaler 
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