
Statens Arkivers brugerundersøgelse 2013: Handlingsplan 2014-2015   
 

Statens Arkiver gennemførte i 2013 en brugerundersøgelse, som viste, at brugerne både på læsesalene og 
de digitale platforme generelt set er meget tilfredse med de ydelser, Statens Arkiver tilbyder. I forhold til de 
tidligere undersøgelser er der dog på enkelte områder tale om mindre fald i tilfredsheden. Derfor er 
handlingsplanen centreret om at forbedre servicen på følgende områder:  

Statens Arkivers digitale tjenester 
Kommentarerne i brugerundersøgelsen viste et ønske om forbedring af flere teknikaliteter og udbygning af 
Arkivalieronlines services, specielt med flere kilder og brugervejledninger. En række tekniske problemer er 
allerede blevet løst med udrulningen af en ny Arkivalieronline i 2013. Derudover vil Statens Arkiver i 
handlingsplanperioden:  

• Fortsætte den igangværende indsats med at rette op på de scanninger, der er af dårlig kvalitet, ved 
at omscanne de ældste og dårligste scanninger i gråtoner. 

• Indscanne og publicere kirkebøger fra hele landet frem til 1960 sammen med andre arkivalietyper 
• Gøre planerne for kommende indscanningsprojekter mere synlige på Arkivalieronlines hjemmeside.  
• Intensivere publicering af scannede arkivalier. 
• Udvikle vejledningen på Arkivalieronline, Daisy og DDD, både teknologisk og indholdsmæssigt 

 

Af 2013 brugerundersøgelsen fremgår det, at brugerne ikke synes, at Statens Arkivers arkivdatabase, Daisys 
søgefaciliteter er optimale, at Daisy i nogen sammenhænge kan være for kompliceret at benytte, og at 
vejledningsmaterialet til Daisy kan forbedres. Når emneordsprojektet og Geoark projektet afsluttes i 2015 
vil Daisys søgefaciliteter blive forbedret væsentligt. Emneordsprojektet vil afhjælpe problemer med at finde 
ud af, hvilken arkivskaber, der har beskæftiget sig med hvilke områder og GeoArk projektet vil tilføre Daisy 
en meget efterspurgt geografisk søgeindgang. Derudover er der i 2014 skabt sammenhæng mellem 
Arkivalieronline og Daisy, idet man direkte fra Daisy nu kan se indscannede arkivalier. Endelig bliver Daisy 
en samlet database over alle Statens Arkivers samlinger, idet Erhvervsarkivet afslutter indtastningen af 
deres samlinger i 2014. Udover disse forbedringer af Daisy, vil Statens Arkiver i perioden: 

• Undersøge muligheden for at søge på me-tekster 
 

Brugerundersøgelsen viste, at Dansk Demografisk Database har en høj benyttelsesfrekvens, et meget stort 
antal brugere og et højt tilfredshedsniveau. Ser man på kommentarerne til undersøgelsen, efterlyses især 
bedre søgemuligheder og lidt højere brugervenlighed. Statens Arkiver vil i perioden derfor: 

• Optimere brugerinterfacet 
• Undersøge muligheden for forbedrede søgemuligheder 

 

Styrket vejledning/bedre service på læsesalene 
Brugerundersøgelsen 2013 viste, at der var faldende tilfredshed på områder, der vedrører den personlige 
kontakt med brugerne. Statens Arkiver vil i handlingsplanperioden i forlængelse heraf: 

• Revidere servicedeklarationen for læsesalene og i den forbindelse præcisere serviceniveauet 



• Kompetenceudvikle læsesalspersonalet med henblik på bedre at kunne vejlede på tværs af 
brugersegmenter og samlinger 

 

Større synlighed  
Statens Arkiver udbyder en række kurser og arrangementer i arkivfaglige og historiske emner, men 
brugerundersøgelsen i 2013 viser, at en stor del af brugerne aldrig benytter sig af disse tilbud. Samtidig har 
det vist sig, at mange brugere er usikre på, hvad Statens Arkiver egentlig er. Derfor vil Statens Arkiver i 
perioden  

• Styrke annoncering af kurser og arrangementer, bl.a. ved etablering af en samlet 
arrangementskalender for hele Statens Arkiver 

• Undersøge muligheden for at skabe et entydigt brand 
 
Evaluering 
Statens Arkiver gennemfører ved periodens udløb en evaluering af, om de opstillede mål er gennemført, og 
publicerer resultatet heraf på www.sa.dk. 
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