
 
 
 

 
 
 

København den 16. juni 2010 
 
 
Brugerundersøgelse – kort gennemgang af resultaterne 
 
DK Hostmaster har i perioden 28. april til og med 21. maj afholdt en brugerundersøgelse 
på DK Hostmasters hjemmeside. Undersøgelsen blev annonceret på ca. 35.000 fakturaer 
udsendt i primo maj og alle DK Hostmasters danske registratorer blev informeret via e-
mail. Desuden var der et link på hjemmesiden til undersøgelsen, så alle brugere af hjem-
mesiden har haft mulighed for at besvare undersøgelsen. 
 
Spørgeskemaet henvendte sig både til registranterne og til registratorerne. Der var opstil-
let fem temaer: 
 

• Hjemmesiden 

• Selvbetjeningsmodulet 

• Support via telefon 
• Support via e-mail 

• Priser 
 
106 personer har påbegyndt en besvarelse, og 93 personer har fuldført denne. Alle svar, 
uanset gennemførelse, er taget med i rapporten.  
 
Kundetypen er fordelt med 80 svar fra registranter, 20 svar fra registratorer/navneserver-
ansvarlige og 6 svar fra andre. 
 
Samlet tilfredshed 
På spørgsmålet om den samlede tilfredshed svarer 70 %, at de er tilfredse/meget tilfredse, 
og 22 % er utilfredse/meget utilfredse. Brugertypen giver ikke udsving i tilfredsheden, men 
tendensen er, at jo flere domænenavne respondenten har, desto mindre tilfredshed. 
 
Hjemmesiden 
92 personer har besvaret spørgsmål om hjemmesiden. Overskuelighed er et af de 
spørgsmål, der trækker i en negativ retning, hvorimod sproget er et punkt, der trækker i en 
positiv retning. På samme måde, som den samlede tilfredshed, er tendensen, at jo flere 
domænenavne respondenten har, desto mindre tilfredshed. 
 
 
 
 



Selvbetjeningsmodulet 
Der er 76 besvarelser til selvbetjeningsmodulet. Overordnet set er 64,4 % tilfredse/meget 
tilfredse, og 22,3 % er utilfredse/meget utilfredse. Brugere med mange domænenavne er 
også her blandt de mest utilfredse brugere. 
 
Telefonisk support  
28 personer har svaret omkring telefonsupport. Samlet set er 71,4 % tilfredse/meget til-
fredse, og 10,7 % er utilfredse/meget utilfredse. Registranterne er mere tilfredse med tele-
fonsupporten end registratorerne. 
 
E-mail support 
Der er 33 besvarelser på spørgsmålene om e-mail support. Samlet set er 69,7 % tilfred-
se/meget tilfredse, og 27,3 % er utilfredse/meget utilfredse. 
 
Priser 
87 personer har besvaret spørgsmålet om priser. Disse spørgsmål er delt op i tre: 
 

1. Får jeg meget service og sikkerhed for det årlige gebyr:  
55,9 % enig/helt enig og 20,4 % uenig/helt uenig 
 

2. Får jeg meget i forhold til andre udbydere: 
40,9 % enig/helt enig og 14 % uenig/helt uenig 
 

3. Årsgebyret er prisbilligt i forhold til andre TLD: 
62,3 % enige/helt enige og 8,7 % uenige/helt uenige 

 
 
Fremtidig kontakt 
60,9 % vil ikke kontaktes direkte i forbindelse med fremtidige undersøgelser, og 39,1 % vil 
gerne kontaktes direkte i forbindelse med fremtidige undersøgelser. 
 
Konklusion 
DIFO og DK Hostmaster finder, at det nuværende datagrundlag er for spinkelt til, at man 
entydigt kan konkludere på undersøgelsen.  
 
Idet hovedparten af DK Hostmasters brugere kun bliver kontaktet i forbindelse med faktu-
rering af årsgebyrer, vil det forventeligt tage ca. ét år at gøre registranterne opmærksom-
me på den igangværende brugerundersøgelse. 
 
Derfor er det besluttet, at brugerundersøgelsen skal køre kontinuert fra og med den 1. juli 
2010 og fremover med kvartalsvise evalueringer. Derved kan der inden for et par kvartaler 
opnås et datagrundlag, der er stort nok til mere entydige konklusioner vedrørende kunde-
tilfredsheden med DK Hostmaster A/S. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Kølle     Lise Fuhr 
Adm. direktør     Direktør 
DK Hostmaster A/S    DIFO 
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