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Slots- og Kulturstyrelsen gennemførte i efteråret 2016 en brugerundersø-
gelse blandt styrelsens brugere. Denne rapport gennemgår resultaterne fra 
undersøgelsen. 

Lignende brugerundersøgelser er gennemført i Kulturstyrelsen i 2013 og 2014. 

Resultaterne fra brugerundersøgelsen kan med stor sikkerhed bruges til at 
generalisere på tilfredsheden blandt alle styrelsens brugere. Antallet af svar 
på brugerundersøgelsen blandt styrelsens brugere angiver en lille statistisk 
usikkerhed. Fordelingen af svar på kulturområderne afspejler, at fordelin-
gen blandt de, der svarer, minder om fordelingen blandt alle brugerne. Det 
er dog vigtigt at være varsom, når data bliver brudt ned på mindre områder. 

Denne rapport gennemgår svarfordelingerne blandt brugerne i undersøgel-
sen fordelt på de overordnede kulturområder. Der kan være mange årsager 
til, at brugernes tilfredshed varierer på tværs af kulturområder, eksem-
pelvis lovgivning, rammer, resurser og sagens natur. Rapporten vil ikke 
komme nærmere ind på årsagerne til resultaterne. 

HOVEDKONKLUSIONER FRA UNDERSØGELSEN

• Det samlede indtryk af styrelsen er fortsat positivt i 2016, hvor 83% af 
brugerne oplever styrelsen positivt eller meget positivt. Særligt på bib-
lioteksområdet, medieområdet og kunststøtteområdet oplever brugerne 
styrelsen positivt eller meget positivt. 

Brugertilfredshed i forhold til ansøgningsprocessen

• Der er en stigende tilfredshed med svartid på ansøgninger i 2016, hvor 
84% af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med svartiden sammen-
lignet med 2013 (73%) og 2014 (74%). Brugerne på medieområdet er i 
højere grad tilfredse med svartiden, hvor brugerne på kulturarvsområdet 
i mindre grad er tilfredse. Der er en sammenhæng mellem den oplevede 
svartid og tilfredsheden med denne. Jo kortere svartid brugeren har ople-
vet, jo mere tilfreds vil denne typisk være. Flere brugere udtrykker ønske 
om at få tydeligere besked om forventet svartid på ansøgninger. 

• Der er en højere tilfredshed med gennemskueligheden af den afgørelse, 
der er truffet i 2016, hvor 72% af brugerne er tilfredse eller meget tilfred-
se sammenlignet med 2013 (64%) og 2014 (61%). Brugere, der har fået 
tilsagn/tilladelse/godkendelse, er i langt højere grad tilfredse med gen-
nemskueligheden af afgørelsen sammenlignet med brugere, der har fået 
afslag. Flere brugere udtrykker ønske om mere feedback på ansøgninger, 
særligt når der er givet afslag.

1 HOVEDKONKLUSIONER 
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• Brugerne er i mindre grad tilfredse med den oplevede sammenhæng mel-
lem afgørelsen, der er truffet, og de krav1 der stilles til afrapportering/
regnskab i 2016 sammenlignet med 2013 og 2014. I 2016 oplever 64% 
af brugerne i nogen eller høj grad, en sammenhæng mellem afgørelsen 
der er truffet, og de krav der stilles til afrapportering/regnskab. Knap 
en fjerdedel af brugerne svarer ”Ved ikke” i 2016, hvilket er en markant 
højere andel sammenlignet med 2013 og 2014. Dette påvirker i høj grad 
resultatet. Trækker man disse brugere fra i alle tre år, er der dog stadig 
en forskel i 2016 i forhold til 2013 og 2014.

Brugertilfredshed i forhold til styrelsen

• I 2016 er der fortsat en høj og stabil andel af brugerne, som oplever 
styrelsen som faglig kompetent. 83% af brugerne oplever styrelsen som 
faglig kompetent i nogen eller høj grad i 2016. Brugerne oplever styrelsen 
som faglig kompetent på alle kulturområder. Dog oplever nogle brugere 
forskel på medarbejdernes faglige kompetencer. 

• I 2016 oplever en fortsat stabil andel af brugerne styrelsen som en 
effektiv administrator. Brugerne på biblioteksområdet og kunststøtteom-
rådet oplever i højere grad styrelsen som en effektiv administrator, hvor 
brugerne på kulturarvsområdet oplever det i mindre grad.

• Andelen af brugere, som er tilfredse med styrelsens samlede opgaveva-
retagelse på brugerens kultur- eller fagområde, er fortsat stabil i 2016, 
hvor 78% af brugerne var tilfredse eller meget tilfredse. Brugerne på 
biblioteksområdet er i højere grad tilfredse, hvor brugerne på kulturarvs-
området og de tværgående områder i mindre grad er tilfredse. 

• I 2016 oplever en anelse lavere andel af brugerne, at styrelsens services 
imødekommer deres behov. I 2016 oplever 79% af brugerne dette i nogen 
eller høj grad sammenlignet med 84% i 2013 og 83% i 2014. Brugerne på 
biblioteksområdet og medieområdet oplever i højere grad, at styrelsens 
services imødekommer deres behov, hvor brugerne på kulturarvsområdet 
oplever dette i mindre grad. Brugerne udtrykker et ønske om at få nedsat 
sagsbehandlingstiden væsentligt samt øget mulighed for telefonisk råd-
givning mv. 

1  Krav til afrapportering er eksempelvis indsendelse af regnskab, indsendelse af en erklæring 
for anvendelsen af tilskuddet og/eller indsendelse af en rapport.
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Slots- og Kulturstyrelsen har i efteråret 2016 gennemført en brugerundersø-
gelse blandt styrelsens brugere. 

Lignende brugerundersøgelser er gennemført i Kulturstyrelsen i 2013 og 
2014 af Oxford Research. 

Med henblik på at øge svarprocenten blev det besluttet, at spørgeskemaet 
skulle være markant kortere end i de tidligere brugerundersøgelser fra 2013 
og 2014. Styrelsen har stået for at gennemføre undersøgelsen og analyse af 
resultaterne.

Spørgsmålene ligner så vidt muligt spørgsmålene i de tidligere brugerunder-
søgelser, så det er muligt at sammenligne resultaterne på tværs af år. Alle 
spørgsmål i spørgeskemaet til brugerne kan genfindes i undersøgelserne fra 
2013 og 2014. Der kan i nogle tilfælde være mindre forskelle på et spørgs-
måls ordlyd på tværs af år, men dette vurderes at have en meget lille effekt 
på resultaterne. 

Sammenligninger på tværs af år bør dog ske med forbehold, idet spørgeske-
maet er markant kortere i 2016, og spørgsmålene derfor optræder i en an-
den rækkefølge end tidligere, hvilket kan påvirke resultatet. Hertil kommer, 
at brugerbegrebet er ændret og dermed sammensætningen af respondenter, 
hvilket også kan påvirke resultatet. 

Denne rapport gennemgår svarfordelingerne blandt brugerne i undersøgel-
sen fordelt på de overordnede kulturområder. Der kan være mange årsager 
til, at brugernes tilfredshed varierer på tværs af kulturområder, eksem-
pelvis lovgivning, rammer, resurser og sagens natur. Rapporten vil ikke 
komme nærmere ind til årsagerne på resultaterne. 

I nogle figurer og tabeller er summen af besvarelserne ikke lig med 100 pro-
cent. Dette skyldes afrundinger af resultaterne2. 

2 BAGGRUND FOR 
BRUGERUNDERSØGELSEN 2016 

2  Det samme kan være gældende i tilfælde, hvor sammenlægning af flere svarprocenter afviger 
med et procentpoint.








































