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BRUGERUNDERSØGELSE 2015 
- HANDLINGSPLAN 

Rigsarkivet gennemførte ultimo 2015 en brugerun
dersøgelse, hvis resultater kan ses her. Undersøgelsen 
viste bl.a. faldende tilfredshed med flere af de digitale 
tilbud, primært Arkivalieronline og sitet www.sa.dk. 
Et resume kan ses nedenfor.

I 2016 vil Rigsarkivet for at forbedre tilfredsheden og 
brugeroplevelsen derfor: 

• Fortsætte arbejdet med at forbedre AO med sær
lig henblik på 

- at optimere driftsstabiliteten 
- fortsat optimering i forhold til den prioriterings
liste, der blev udarbejdet sammen med repræsen
tanter for DIS-Danmark m.fl. i 2015 
- udbygge den digitale og interaktive vejledning

• Justere og tilpasse hjemmesiden, www.sa.dk bl.a. 
på basis af de indmeldte brugerreaktioner  

• Forbedre søgeindgange til digitale tjenester  

• Styrke dialogen med brugerne 

• Løbende orientere om arbejdet i igangværende 
udviklingsprojekter 

• Udbygge den digitale og interaktive vejledning 

• Gennemføre brugertilfredshedsundersøgelse 
ultimo 2016

Rigsarkivet vil orientere herom dels på sin hjemmesi
de, dels på brugermøder.

https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/02/Brugerundersøgelse-2015-rapport.pdf
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BRUGERUNDERSØGELSEN 2015 
- RESUME 

Rigsarkivets samlinger er tilgængelige for brugerne 
på internettet og på de fysiske læsesale i Aabenraa, 
Viborg, Odense, København og indtil udgangen 
af 2015 også i Aarhus. 44 % af respondenterne i 
brugerundersøgelsen benytter både en læsesal og 
Rigsarkivets nettjenester, mens 56 % alene benyt
ter nettjenesterne. Det primære formål for begge 
grupper er slægtsforskning. 86 % af dem der benyt
ter en læsesal kommer der sjældnere end en gang 
om måneden. For nettjenesterne er besøgsfrekven
sen højere: Lidt over halvdelen benytter sa.dk og 
Arkivalieronline en eller flere gange om ugen. En 
tredjedel benytter Dansk Demografisk Database en 
eller flere gange om ugen. 

Brugerundersøgelsen viser at Rigsarkivet har man
ge ældre brugere, mens det kniber med at tiltrække 
yngre brugere. Lidt over halvdelen af responden
terne er ældre end 65 år. Lidt over en tredjedel er 
mellem 46 og 65 år. Kun 7 % procent er yngre end 
45 år. Ca. to tredjedele af de respondenter der både 
benytter læsesal og nettjenester, er ikke erhvervs
aktive.  Blandt dem der kun benytter nettjenester
ne er antallet af ikke erhvervsaktive lidt lavere. 
Hovedparten af Rigsarkivets brugere har en kort 
eller mellemlang videregående uddannelse.

Der er fald i tilfredsheden på samtlige Rigsarkivets 
nettjenester. Hvad angår hjemmesiden sa.dk og Arki
valieronline er der tale om markante fald. Brugerun
dersøgelsen peger på at utilfredsheden især skyldes 
en langvarig ustabil drift af systemerne. Mange er 
også utilfredse med de ændringer der kom med den 
ny version af Arkivalieronline i juli 2015 og påpeger 
at der mangler nogle essentielle funktioner. Mange 
af disse fejl og funktioner er allerede identificeret i et 
samarbejde mellem Rigsarkivet og flere slægtsfor
skerforeninger og de udbedres løbende, hvilket en del 
respondenter fremhæver som en positiv udvikling. 

Selvom tilfredsheden er faldet, så er der fortsat flest 
respondenter der er tilfredse med Rigsarkivets nettje
nester. Den faldende tilfredshed har ikke medført et 
fald i antal respondenter der benytter nettjenesterne. 
Tværtimod ses en lille stigning i frekvensen af brugen 
af nettjenesterne, mens der er et generelt fald i antal 
respondenter der slet ikke bruger nettjenesterne, 
bortset fra Daisy. 

Brugerundersøgelsen viser også at Rigsarkivets 
nettjenester er respondenternes foretrukne plat
forme når de skal benytte arkivalier, til trods for at 
der er kommet mange andre online arkivdatabaser 
på markedet indenfor de senere år. En tredjedel af 
respondenterne bruger som minimum halvdelen af 
deres samlede tid på internettet på Rigsarkivets sider 
med arkivalier. 

De fleste respondenter rangerer det at tilbyde digitali
serede arkivalier på nettet som værende Rigsarkivets 
vigtigste opgave.

Rigsarkivets nettjenester benyttes af mange ældre 
borgere. Således spiller Rigsarkivet en anden – hidtil 
upåagtet - vigtig samfundsmæssig rolle, i forhold til 
at gøre ældre borgere til internetbrugere. 

Tabel 5.1: Besvarelser fordelt på tilfredshed med Rigsarkivets nettjenester. Pct.  

2015* 2013* 2012* 2010*
Tilfredshed med sa.dk 70 90 91 88 
Tilfredshed med Daisy 51 57 56 56 
Tilfredshed med Arkivalieronline 71 92 93 92 
Tilfredshed med Dansk Demografisk Database 74 76 77 74 

* Tallene er fremkommet som en summering af ’Meget tilfreds’ og ’Tilfreds’. 
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Brugerundersøgelsen viser at mange respondenter 
opsøger Rigsarkivets hjemmeside for at få vejledning, 
og at tilfredsheden med Rigsarkivets vejledningsser
vices er relativt høj. Mange ønsker sig dog nemmere 
adgang til hjælp ved brug af Daisy og Arkivalieronline.
Kun en meget lille del er utilfredse med Rigsarkivets 
vejledningsservices.

I adskillige af kommentarerne fra brugerundersøgel
sen efterspørges der et højere informationsniveau 
fra Rigsarkivets side. Brugerne vil vide hvad der sker, 
når det sker, hvorfor det sker, og – hvis der er tale om 
nedbrud – hvor længe det ventes at stå på. Rigsarki
vet kan få mere tilfredse brugere hvis informationsni
veauet løftes. 

Der er generelt en høj tilfredshed med læsesalens ser
vices. Især er der høj tilfredshed med den mundtlige 
vejledning og med udstillinger. Nedgangen i tilfreds
heden på læsesalene som blev registreret i 2013 er nu 
vendt, så der på alle de områder der er spurgt ind til i 
brugerundersøgelsen, er stigende tilfredshed. Selvom 
der således er færre der benytter læsesalene, og selv
om mange savner de gamle selvbetjeningsmagasiner, 
er dem der kommer på læsesalene meget glade for 
den service de får. 

Konklusionen på Rigsarkivets brugerundersøgelse 
2015 er at der er sket markante fald i tilfredsheden 
med de digitale tjenester, men at flertallet dog stadig
væk er tilfreds. Den negative udvikling i tilfredsheden 
på læsesalene fra 2013 er vendt og tilfredsheden med 
ydelserne på læsesalen ligger på et højt niveau.

Tabel 5.2: Besvarelser fordelt på tilfredshed med Rigsarkivets vejledningsservices. Pct.  

2015*
Tilfredshed med Spørg Arkivaren 80 
Tilfredshed med Brugerforum på Facebook 66 
Tilfredshed med telefonvejledning 70 
Tilfredshed med Arkivalieronline-support 66 

* Tallene er fremkommet som en summering af ’Meget tilfreds’ og ’Tilfreds’. 

Tabel 5.3: Besvarelser fordelt på tilfredshed med læsesalenes services. Pct. 

2015 2013 2012 2010 
Tilfredshed med den mundtlige vejledning 86 84 87 91 
Tilfredshed med bestilling af arkivalier 80 79 83 89 
Tilfredshed med ekspeditionstider 77 74 74 82 
Tilfredshed med læsesalens åbningstider 71 68 - -
Tilfredshed med udstillinger 88 86 87 -
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