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1.  Baggrund 

I efteråret 2010 gennemførte Fødevareministeriet en kundetilfredshedsundersøgelse. 
Undersøgelsen havde fokus på ministeriets kerneprodukter: regulering, kontrol, vejled-
ning, indberetning og udbetaling. Undersøgelsen blev gennemført som fire separate 
spørgeskemaundersøgelser til kunderne i hver af ministeriets fire institutioner: Plantedi-
rektoratet, Fiskeridirektoratet, Fødevarestyrelsen og FødevareErhverv. 

 

I denne rapport findes resultaterne for Fødevarestyrelsen. Rapporten indeholder: 

 Afrapportering af spørgeskemaundersøgelsen inklusiv åbne besvarelser 

 Hovedtal fra spørgeskemaundersøgelser fra Fødevareministeriets øvrige institu-

tioner til brug for benchmark. 

 Udvalgte resultater fra andre offentlige organisationers kundetilfredshedsunder-

søgelser til brug for benchmark. 

 Konklusioner og anbefalinger 
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2. Hovedkonklusioner 

Overordnet er kundernes tilfredshed med styrelsen pæn 

Overordnet viser analysen, at kunderne generelt er tilfredse med Fødevarestyrelsen og 
med de kerneområder af styrelsens arbejde, der er spurgt til. Kunderne oplever, at sty-
relsen udfører sit arbejde med høj faglig kvalitet, ligesom styrelsen yder en tilfredsstillen-
de service og kommunikation. Særlig bemærkelsesværdigt er det, at tilfredsheden med 
kontrolbesøgene er meget stor, da kontrollen typisk medfører gener og ekstra arbejde 
for kunderne.  

 

Der er naturligvis en række nuancer i billedet af tilfredsheden med styrelsen. Dels er der 
forskel på vurderingen fra styrelsens kunder, hvor dyrlæger og landmænd indtager den 
mest kritiske holdning overfor styrelsens arbejde, mens offentlige institutioner og detail-
fødevarevirksomheder er de mest tilfredse. Dels udtrykker kunderne større utilfredshed, 
når de bliver spurgt til konkrete delelementer som fx telefonbetjening, afgørelser, selvbe-
tjeningsløsninger på nettet og kontrollørernes evne til at give kunderne merværdi i for-
bindelse med kontrollen. 

 

Således vurderer kunderne heller ikke, at Fødevarestyrelsen er meget moderne og kun-
deorienteret, hvorimod styrelsen i et vist omfang lever op til ministeriets værdier, særligt 
engagement, faglighed og ansvarlighed. 

 

Analysen peger således på en række punkter i betjeningen af og dialogen med kunder-
ne, som kan forbedres. Bedre vejledning om reglerne, større ensartethed i det faglige 
arbejde, klare afgørelser og en øget ligeværdighed i dialogen med kunderne er de væ-
sentligste.   

 

Kundernes tilfredshed med Fødevarestyrelsen ligger på niveau med tilfredsheden i de 
øvrige institutioner i ministeriet. Tilfredsheden ligger også på et niveau, der kan sam-
menlignes med tilsvarende vurderinger af kundetilfredshed i andre offentlige institutioner 
med borgerrettede funktioner.  

 

Hovedkonklusioner på analysens delelementer 

I det følgende er konklusionerne fra analysen præsenteret mere detaljeret. 

 

 Tilfredshed med styrelsens service – men mindre tilfredshed med svarti-

derne 

Næsten syv ud af 10 respondenter er enten meget tilfredse eller tilfredse med 

styrelsens service. Generelt er tilfredsheden lidt mindre på konkrete dele af ser-

vicen, fx at komme i kontakt med den rigtige medarbejder eller få personlig vej-

ledning. Og det er kun halvdelen af respondenterne, der er tilfredse med styrel-

sens svartider på henvendelser. Et hurtigt svar på henvendelser er et væsentligt 

punkt i oplevelsen af service, og dårlige oplevelser på dette punkt præger derfor 

opfattelsen af styrelsen som relativt lidt kundeorienteret.  
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 Ønsker om mere ensartethed i kontrol og sagsbehandling 

I de åbne besvarelser angiver flere respondenter, at de kunne ønske sig en stør-

re ensartethed i Fødevarestyrelsens kontrol og sagsbehandling, ligesom flere 

peger på, at de møder en bedrevidende holdning hos nogle af styrelsens medar-

bejdere, som støder dem. Enkelte har dog også bemærket ændringer i positiv 

retning i styrelsen gennem det sidste års tid. 

 

 Kunderne vil gerne have større mulighed for dialog og selvkontrol ved ind-

beretninger  

I de åbne besvarelser angiver flere kunder, at de er interesserede i en større dia-

logmulighed med Fødevarestyrelsen, ligesom der er konkrete forslag til at indfø-

re selvkontrol i forbindelse med indberetninger via nettet, så man som kunde er 

sikker på ikke at have glemt noget væsentligt.  

 

 Kommunikationen er tilfredsstillende – men kunne være mere forståelig 

To ud af tre respondenter er tilfredse eller meget tilfredse med styrelsens kom-

munikation. Tilfredsheden er størst med den mundtlige kommunikation og vej-

ledninger. Der er mindst tilfredshed med styrelsens nyhedsbreve, som en stor 

del af kunderne tilsyneladende slet ikke kender.  

Det er kun lidt under halvdelen af respondenterne, der har svaret, at de i høj eller 

meget høj grad synes, at informationen fra Fødevarestyrelsen er forståelig og 

kan bruges som vejledning til at efterleve reglerne.  

 

 Kunderne vil gerne kommunikere elektronisk, men mobilen er endnu ikke 

det foretrukne medie 

Hovedparten af kunderne, mere end 90 %, vil gerne kommunikere elektronisk 

med Fødevarestyrelsen fremover. Men det vil ikke ske med mobiltelefonen som 

medie. Næsten to ud af tre respondenter svarer, at de hverken vil benytte mobi-

len til at indberette eller besøge styrelsens hjemmeside. Der er dog interesse for 

at modtage information om fx møder og tidsfrister via mobiltelefonen.   

 

 Ønsker til en forbedret hjemmeside – og kommunikation om nye regler i 

bedre tid 

Flere kunder har i deres åbne besvarelser angivet, at styrelsens hjemmeside bør 

forbedres, så den bliver mere overskuelig. Herudover peger flere på, at de gerne 

vil informeres om nye regler i bedre tid, end det er sket hidtil, så kunderne kan nå 

at forholde sig til dem, før de bliver indført. 

 

 Tilfredsheden med det faglige arbejde er stor  

Den overordnede tilfredshed med den faglige kvalitet af arbejdet er forholdsvis 

stor. Seks ud af 10 respondenter svarer, at de enten er tilfredse eller meget til-

fredse. Tilfredsheden omfatter også medarbejdernes evne til at vejlede, så virk-
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somhederne kan leve op til reglerne. Lidt mindre tilfredshed er der dog med 

medarbejderne evne til at sætte sig ind i virksomhedens situation. 

 

 Afgørelserne opfattes ikke som velbegrundede og forståelige 

Næsten halvdelen af respondenterne oplever, at afgørelserne fra styrelsen i rin-

ge grad, i nogen grad eller slet ikke er forståelige og fagligt velbegrundede. Det 

er problematisk, da en af styrelsens kerneopgaver er at kunne gøre kunderne 

opmærksomme på reglerne, og hvordan de kan efterleves – bl.a. i forbindelse 

med afgørelser af overtrædelser.  

 

 Ønske om større dialog og inddragelse 

Flere respondenter gør i de åbne besvarelser opmærksom på, at de gerne vil 

indgå i en større dialog med Fødevarestyrelsen og inddrages i arbejdet med at 

udvikle området. Flere foreslår allerede i dag styrelsen at gøre ting anderledes, 

men savner i den forbindelse øjeblikket at få tilbagemeldinger.   

 

 Den samlede tilfredshed med styrelsen er stor, men omdømmet er mindre 

godt 

Næsten to ud af tre respondenter er tilfredse eller meget tilfredse med Fødeva-

restyrelsen. Det er en meget høj grad af tilfredshed. Til gengæld vurderer kun-

derne i mindre grad, at styrelsens omdømme er godt. Her mener kun fire ud af 

10, at omdømmet er godt eller meget godt – og hver femte mener ligefrem, at 

omdømmet er dårligt. Det er med andre ord et område, hvor styrelsen bør gøre 

en indsats for at få omdømmet til i højere grad at afspejle den høje tilfredsheds-

grad.  

 

 Fødevarestyrelsen er faglig dygtig, engageret og ansvarlig – men i mindre 

grad åben og kundeorienteret 

Godt syv ud af 10 respondenter oplever, at Fødevarestyrelsen lever op til Føde-

vareministeriets værdier om faglighed, engagement og ansvarlighed. Men kun 

halvdelen synes, at styrelsen er åben, moderne og kundeorienteret – og en tred-

jedel af respondenterne er direkte uenige i, at styrelsen er kundeorienteret.  

 

 Kunderne oplever ikke, at styrelsen lytter til dem 

I forlængelse af denne opfattelse svarer halvdelen af respondenterne, at de kun i 

nogen grad, i ringe grad eller slet ikke oplever, at Fødevarestyrelsen lytter til fag-

lig kritik eller forslag. Det afspejler en opfattelse af, at styrelsen ikke tager sine 

kunder alvorligt – og peger på et muligt indsatsområde.  

 

 Opfattelsen af styrelsens præg på udviklingen er forbeholden 

En tredjedel af respondenterne har svaret ’ved ikke’ til spørgsmålet om, hvorvidt 

Fødevarestyrelsen præger udviklingen på sit område. Næsten hver femte er 

uenig i, at styrelsen gør det – og kun omkring halvdelen af respondenterne er 

enig eller meget enig i spørgsmålet. Det tyder på, at kommunikationen om sty-
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relsens indsats for fødevaresikkerhed, befolkningens sundhed m.m. kan forbed-

res.  

 

 De administrative byrder opleves som større 

Fire ud af 10 kunder oplever, at de administrative byrder er blevet lidt eller meget 

større i løbet af de sidste par år. Knap en tredjedel vurderer, at byrderne er de 

samme, mens kun 14 % oplever, at byrderne er blevet lidt eller meget mindre. 

Det samme mønster tegner sig på spørgsmålene til to af de konkrete ordninger, 

der er spurgt til: egenkontrollen i fødevarevirksomheder og reglerne om sporbar-

hed og oprindelsesmærkning af oksekød. 

Flere kunder kommer i de åbne besvarelser med konkrete forslag til, hvordan 

byrderne kan lettes.  

 

 Mere end halvdelen af respondenterne er tilfredse med selvbetjeningsløs-

ningerne 

Omkring halvdelen af kunderne mener, at selvbetjeningsløsningerne dækker de-

res behov, er lette at bruge og har en god vejledning. Til gengæld svarer næsten 

40 % ’ved ikke/ikke relevant’ på spørgsmålene om selvbetjeningsløsningerne. 

Det kan tyde på, at der bør gøres en indsats for at øge kundernes opmærksom-

hed på brug af løsningerne.  

 

 Meget stor tilfredshed med kontrolbesøgene 

80 % af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med kontrolbesøgene, 

hvilket er en meget stor tilfredshed – specielt set i lyset af, at kontrolbesøgene er 

påbudte og medfører gener og ekstra arbejde for kunderne.  

 

 Kontrollørernes evne til at give kunden merværdi kunne være bedre 

Respondenterne er mest tilfredse med kontrollørens faglige viden og begrundel-

ser for resultatet af kontrollen. Til gengæld er de mindre tilfredse med kontrollø-

rens evne til at sætte sig ind i virksomhedens forhold, vejlede om reglerne eller 

bidrage til, at den kontrollerede virksomhed kan gøre tingene på mere hensigts-

mæssige måder.  

 

 Kunderne ønsker, at kontrollen skal give klar besked om reglerne   

Næsten to tredjedele af respondenterne har prioriteret, at kontrollen skal give 

klar besked om reglerne, men som angivet ovenfor er det samtidig et af de punk-

ter, hvor tilfredsheden med kontrollørernes arbejde er mindst. Det indikerer altså, 

at her er et potentielt indsatsområde. Herudover prioriterer kunderne, at den fag-

lige kvalitet af kontrollen skal være i orden, og at kontrollen skal opfylde sit for-

mål. 

 

 Ønske om større ensartethed og dialog 

I de åbne besvarelser peger flere respondenter på, at de ønsker sig en større 

ensartethed i kontrollen – og en bedre mulighed for at kunne komme i dialog 
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med kontrollørerne. Kunderne ønsker at samarbejde, have mulighed for at stille 

spørgsmål, fortælle om deres egen opfattelse og indgå i en dialog om dette med 

kontrolløren i større udstrækning, end de har mulighed for i dag.    

 

 Store forskelle på tilfredsheden hos de forskellige kundegrupper 

Der er stor forskel på, hvordan de enkelte kundegrupper vurderer styrelsen. De 

offentlige institutioner og detailfødevarevirksomhederne er de mest tilfredse, 

hvorimod dyrlæger og landmænd er de mest utilfredse. Da denne tendens er 

gennemgående for alle analysens spørgsmål, hænger det sandsynligvis snarere 

sammen med disse kundegruppers opfattelse af styrelsen end med forskelle i fx 

servicen eller kommunikationen til de forskellige kundegrupper.  
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3. Anbefalinger 

I det følgende er beskrevet en række indsatsområder, som Operate ser på baggrund af 
analysens resultater – og fra et udefrakommende synspunkt. Hovedparten af anbefalin-
gerne vedrører indsatser, der med fordel kan gennemføres i hele Fødevareministeriet, 
da kundetilfredshedsundersøgelsen peger på de samme udfordringer i alle fire institutio-
ner. 

 

Til sidst er omtalt enkelte anbefalinger om forhold, der kun er relevante i Fødevarestyrel-
sen.  

 

Servicen i hele ministeriet kan med fordel forbedres på et par væsentlige områder 

Et par af de vigtigste punkter for oplevelsen af en god service er kunderne i Fødevare-
styrelsen og i ministeriets øvrige institutioner ikke tilfredse med. Disse bør derfor forbed-
res. Som det væsentligste drejer det sig om at nedbringe svartiderne, men også at for-
bedre telefonbetjeningen, så det bliver lettere at få kontakt til en medarbejder, der kan 
besvare kundens spørgsmål. 

 

 Svartiderne skal være kortere 

Et væsentligt parameter for kundernes tilfredshed er, om de får svar på deres 
henvendelser indenfor en tidsramme, som de finder rimelig. Det oplever kunder-
ne i Fødevarestyrelsen og de øvrige institutioner i ministeriet ikke, at de får – og 
det er derfor et oplagt indsatsområde.  

 

En model kan være at indføre en automatisk kvittering pr. mail eller brev til kun-
derne, når henvendelsen fra dem er modtaget. Kvitteringen eller et opfølgende 
svar skal indeholde besked om, hvornår kunden kan forvente at modtage et svar 
på deres konkrete ansøgning, spørgsmål, klage – eller hvad deres henvendelse 
omhandler.  

 

Overvejelser i forbindelse med svartider: 

o Tilstræb kortere svartider – gerne på niveau med de svarfrister, kunderne 

får 

o Forklar årsagerne til, at sagsbehandlingen tager tid  

o Hold kunderne orienterede, hvis svaret ikke kommer på det lovede tids-

punkt. 
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 Telefonbetjeningen bør forbedres  

Kunderne oplever det som en dårlig service, at de bliver stillet meget om og har 
svært ved at få fat på en person, der kan svare på deres spørgsmål. Det er et 
klassisk problem, der muligvis kan løses på nye måder i forhold til, hvad praksis i 
styrelsen i øjeblikket er. Det kan fx være at:  

o oprette grupper af medarbejdere, der betjener grupper af kunder, så flere 

medarbejdere kan besvare spørgsmål fra en konkret kunde 

o give kunderne kontaktdata direkte til grupper af medarbejdere, så det ikke er 

nødvendigt at skulle tale med receptionen først  

o oprette hotlines, indføre en telefonsluse med stor viden om konkrete ar-

bejdsområder eller lignende.   

 

Det faglige arbejde bør forstærkes  

Både Fødevarestyrelsen og resten af ministeriet bør også sætte ind overfor de punkter 
af det faglige arbejde, som fungerer dårligst i dag. Det drejer sig om dele af ministeriets 
kerneopgaver nemlig afgørelser og vejledning af kunderne i reglernes indhold. Analysen 
peger derudover på, at ministeriet fremover bør overveje ændringer i regler, indberet-
ningsskemaer m.m. nøje, da selv mindre fornyelser opleves som voldsomme forandrin-
ger og oftest forhindringer hos kunderne. 

 

 Afgørelserne bør i større udstrækning gøres forståelige  

De faglige begrundelser for og forståeligheden af afgørelser er et kardinalpunkt i 

styrelsens arbejde, så en indsats på dette punkt er væsentlig at prioritere. Det er 

samtidig et punkt, der er vanskeligt at arbejde med, da afgørelserne naturligvis 

også skal være juridisk holdbare.  

Det kan muligvis løses ved hjælp af en generel tekst, fx en flyer eller et informa-

tionsark, der kan vedlægges afgørelsen som supplement – og som på et gene-

relt niveau forklarer regler og forholdene i afgørelserne uden at berøre den kon-

krete sag.  

 

 Vejledning om reglerne bør øges – særligt i den direkte personlige kom-

munikation 



13 

 

En væsentlig opgave for Fødevarestyrelsen er at vejlede kunderne, så de i stør-

re udstrækning er i stand til at efterleve reglerne. Kundetilfredshedsanalysen pe-

ger på, at kunderne ikke oplever, at det sker i tilstrækkelig grad i dag. Særligt 

kontrollørerne spiller en væsentlig rolle i forhold til denne opgave, da de møder 

kunderne personligt og har mulighed for at vurdere, hvilke regler, der er relevan-

te for den pågældende virksomhed. Men også i det øvrige materiale, som analy-

sen omfatter, fx hjemmesiden, vejledninger og breve bør en klar og forståelig in-

formation om reglerne være højt prioriteret.  

 

 Overvej om ændringer og fornyelser er nødvendige – og hvornår de skal 

gennemføres 

Selv mindre ændringer i fx indberetningsskemaer opleves som voldsomme og 

besværlige forandringer hos kunderne. Også selvom ændringen i virkeligheden 

er en forenkling. Det kan derfor være en fordel at samle de nødvendige ændrin-

ger i ’puljer’ og indføre dem samtidig, så kunderne ikke oplever, at der hele tiden 

sker forandringer i de ting, som de netop havde vænnet sig til. Det er også nød-

vendigt at informere om ændringerne, så kunderne bliver opmærksomme på, at 

de finder sted – og hvorfor de er en fordel for kunderne, selvom det måske ikke 

umiddelbart opleves sådan (I stil med information om, at generede vejarbejde 

finder sted for senere at kunne gøre det lettere og hurtigere for trafikanter at fær-

des på vejen). 

 

 Større ensartethed i det faglige arbejde 

Kunderne bør ikke opleve, at de kan få forskellige svar og kontrolresultater af-

hængig af, hvilken medarbejder de har kontakt til. Der bør derfor indføres proce-

durer, som sikrer, at det ikke sker. Det kan ske på forskellig måde – via uddan-

nelse, ved at lade medarbejderne arbejde i grupper, hvor de i fællesskab har an-

svaret for et fagligt områdes udvikling og vedligeholdelse, udveksling af erfarin-

ger, illustration af praksis ved hjælp af cases, jævnlig diskussion af tvivlssager 

m.m.  

 

Fortsat fokus på at begrænse de administrative byrder 

Indsatsen for at gøre de administrative byrder mindre bør fortsætte fremover både i Fø-
devarestyrelsen og i resten af ministeriet, da kundetilfredshedsanalysen peger på, at 
kunderne ikke har en oplevelse af de lettelser, der hidtil har fundet sted. Samtidig skal 
der i større udstrækning gøres opmærksom på arbejdet, så flere kender til det. 

 

 Inddrag kunderne i arbejdet 

Det vil være oplagt at inddrage kunderne i arbejdet med at foreslå og udpege, 

hvordan de administrative byrder yderligere kan lettes. Kunderne har bedst for-

nemmelse af, hvor ’bøvlet’ er størst. 

 

 

 

 Kommuniker om indsatsen 
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Både kunderne og beslutningstagerne skal gøres opmærksomme på, at arbejdet 

med at lette de administrative byrder finder sted, og at det sker i samarbejde 

med kunderne. På den måde vil indsatsen også kunne bidrage til at øge tilfreds-

heden med Fødevarestyrelsen og resten af Fødevareministeriet og dermed gøre 

dets omdømme bedre.  

 

Kontrollørerne skal klædes bedst muligt på 

Kontrollørerne spiller en væsentlig rolle i styrelsens kommunikation og vejledning om 
reglerne. Samtidig peger kundetilfredshedsanalysen på en stor udfordring i forhold til at 
gøre kontrolbesøgene så ensartede som muligt – og sikre, at kunderne oplever at få et 
udbytte af kontrollen. 

 

 Fokus på kontrollørernes kompetencer 

Kontrollørernes faglige viden, viden om målgrupperne, ministeriets indsatsområ-
der, aktuelle kampagner osv. skal være størst mulig. Samtidig skal kontrollørerne 
have en klar viden om, hvordan reglerne skal fortolkes og formidles til den virk-
somhed, de skal kontrollere.  

 

Det kan overvejes, om indsatsen med at forbedre kontrollørernes kompetencer kan ske 
ved at gennemføre elementer som: 

  

o Supervision af kontrollørerne for at tilstræbe større ensartethed  

o Fælles uddannelse – evt. også med andre offentlige myndigheder, der har 

tilsvarende opgaver 

o Større fokus på den faglige viden – fx ved i større udstrækning at opdele 

kontrollører i forhold til kundegrupper 

o Kommunikation via mobil fra centralt hold om væsentlige offentlige begiven-

heder, fx pressekritik af ministeriet, og om sæsonbetingede begivenheder 

(frist for ansøgninger o.l.). 

 

 Væsentlig kommunikationskanal 

Kontrollørerne har en vigtig rolle som den væsentligste kommunikationskanal for 

styrelsen og ministeriet. Udover at have en stor viden skal kontrollørerne derfor 

også være i stand til at kommunikere godt og forståeligt, så de kan forklare reg-

lerne og svare på andre relevante spørgsmål. 

 

 Giv kunderne et udbytte af kontrollen 

Kontrollørerne skal samtidig være opmærksomme på, at kunderne er interesse-

ret i at kunne bruge kontrolbesøgene positivt i forhold til at få en viden om deres 

virksomhed, som de kan anvende til en fortsat udvikling og optimering. Lykkes 

det, vil det samtidig øge kundernes positive opfattelse af styrelsen.   
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Kundeorienteringen bør øges 

Kunderne i Fødevarestyrelsen og ministeriets øvrige institutioner oplever, at kundeorien-
teringen kunne være større.     

En moderne virksomhed er præget af en høj grad af lydhørhed og service overfor sine 
kunder. Nogle af de punkter, der er nævnt som forbedringsmuligheder under service og 
kommunikation, vil derfor også bidrage til, at kundeorienteringen bliver øget – fx kortere 
svartider, bedre telefonbetjening, større vejledning i reglerne m.m. 

 

Derudover er der et andet væsentligt punkt for kundeorienteringen, som er relevant i Fø-
devarestyrelsen og de øvrige institutioner i ministeriet, nemlig dialog med og respekt for 
kunderne. 

 

 Dialogen med kunderne skal være større 

Det er væsentligt at lytte til kundernes erfaringer, forslag og kommentarer. Det 

kan ske på flere måder: 

o Gennem de kontrolbesøg, telefonsamtaler m.m., der allerede finder sted 

o Ved at afholde møder, kurser og lignende, hvor kunderne har mulighed 

for at møde ministeriets medarbejdere og få en dialog om de emner, der 

optager dem.  

o Oprettelse af webpaneler, hvor kunderne spørges til deres holdninger til 

konkrete spørgsmål.  

 

Ligegyldigt hvilke metoder, der anvendes, er det væsentligt systematisk at op-
samle kundernes input, så de kan vurderes og anvendes fremadrettet til forbed-
ringer i styrelsens arbejde.  

  
Dialogen med kunderne kan i mindre udstrækning få indflydelse på reglerne, 
men tilrettelæggelsen af kontrollen, ønsker til kommunikation m.m. kan i vid ud-
strækning forbedres efter input fra kunderne.    

 

 Gensidig respekt 

Hvis en større kundeorientering og dialog skal kunne lykkes, er det væsentligt, at 
alle medarbejdere i Fødevarestyrelsen og resten af ministeriet får redskaber til at 
arbejde med afsæt i kundernes behov. Det handler bl.a. om at indrette procedu-
rer, så kunderne mærker en jævnbyrdighed. Det opleves ulige, at kunderne får 
kortere svartid end ministeriet giver sig selv, og at kunderne forventes at vide 
noget om alle regler, hvorimod Fødevarestyrelsen og de øvrige institutioner i mi-
nisteriet i nogle situationer ikke kan give svar i dage eller uger, fordi viden er be-
grænset til få eller en medarbejder, der ikke er tilgængelig. En større oplevelse af 
kundeorientering kræver en ligeværdighed med kunderne.  

 

 Fortæl om inddragelse, regelforenkling og andre initiativer 

Det er væsentligt at gøre opmærksom på de initiativer, der bliver taget for at øge 

orienteringen mod kunderne, forenkle reglerne og i det hele taget forbedre sam-
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arbejdet med kunderne. Der bør være fokus på at fortælle de konkrete historier 

som en måde at øge kundernes tilfredshed, vilje til samarbejde og tro på, at di-

rektoratets indsats nytter og i sidste ende er til gavn for erhvervet. 

 

 

En målrettet indsats for at gøre omdømmet bedre 

Kundernes egen tilfredshed med Fødevarestyrelsen er større end deres opfattelse af 
Fødevarestyrelsens omdømme. Det samme er tilfældet i ministeriets øvrige institutioner. 
Det giver basis for en indsats, der skal øge omdømmet, så det når op på samme niveau 
som tilfredsheden. Det kan fx ske ved at arbejde aktivt med at få synliggjort de historier, 
som ministeriet og Fødevarestyrelsen ønsker at være kendt for blandt kunderne. Histori-
er om hvad ministeriet gør, men som brugerne ikke kender til.  
 

Det kan fx være: 

 Indsatsen for at forenkle reglerne og begrænse de administrative byrder 

 Indsatsen for at komme i dialog med kunderne 

 Indsatsen for at målrette kontrollen, så den er orienteret mod de væsentligste 

forhold 

  

I dette arbejde er det væsentligt at prioritere målgrupperne, så særligt meningsdannerne 
blandt kunderne bliver opmærksomme på indsatserne.  

 

Anbefalinger til Fødevarestyrelsen  

Fødevarestyrelsens kunder peger på et par specifikke punkter for styrelsens arbejde, der 
kan forbedres 

 

 Gennemgang af hjemmesiden sammen med erhvervet 

Det vil være oplagt at lave en gennemgang af hjemmesiden sammen med re-

præsentanter fra erhvervet, så det bliver lettere for kunderne at anvende hjem-

mesiden til de nødvendige indberetninger og informationssøgning.  

 

Det kan fx være særlige indgange eller et menupunkt for virksomheder, så de let 

kan finde relevant materiale på sitet, der i sin nuværende udformning fortrinsvis 

henvender sig til forbrugere.  

 

Forslag til fx at tilføre elektronisk selvkontrol i forbindelse med indberetninger bør 

forfølges. Dette punkt kan andre dele af ministeriet muligvis også have glæde af.  

 

 Forbered en øget elektronisk kommunikation  

Hovedparten af Fødevarestyrelsens kunder ønsker at anvende elektronisk kom-

munikation fra 2011. Dette skal forberedes, så det kommer til at fungere bedst 

muligt. Det kan også overvejes, om en sms-service med information om frister, 

møder o.l. skal tilbydes kunderne.  
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 Nyhedsbreve skal markedsføres  

Mange af kunderne kender ikke Fødevarestyrelsens nyhedsbreve. Disse kan 

med fordel pushes kraftigere ud til kunderne og anvendes som en væsentlig 

kommunikationskanal til at formidle nye regler, gode historier m.m. på en letfor-

ståelig måde.  

 

 Overvej de konkrete forslag til forenklinger, som kunderne har 
Kunderne kommer i undersøgelsen med konkrete forslag til forenklinger, som 

styrelsen bør overveje.   

 

Brug den interne benchmark til at lære af hinanden 

Sammenligningen mellem ministeriets institutioner viser, at institutionerne i vid udstræk-
ning bliver bedømt ens af kunderne. Der er dog nogle små udsving, som indbyder til en 
nærmere undersøgelse af, om det er muligt at lære af arbejdsformer og strukturer i de 
institutioner, der bliver bedømt mest positivt. 
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4. Metode 

Kundetilfredshedsundersøgelsen er gennemført som en webbaseret spørgeskemaun-
dersøgelse i oktober 2010 blandt Fødevarestyrelsens kundegrupper.  

Der er udsendt 1533 invitationer til undersøgelsen til et tilfældigt udvalg af kunder, der 
har været i kontakt med styrelsen inden for det seneste år. I alt har 477 kunder besvaret 
hele undersøgelsen. Hertil kommer 30 kunder, der ikke har haft kontakt med styrelsen i 
det forgangne år og derfor ikke er blevet bedt om at besvare spørgsmålene i undersø-
gelsen samt 23 delvise besvarelser. Det giver i alt 500 besvarelser, som er talt med i den 
efterfølgende analyse. Det giver en svarprocent på 33 % af bruttosample, som er et for-
venteligt resultat for en webanalyse af denne type. 

4.1. Hovedparten af respondenterne er virksomheder 

Fordelingen af respondenter i undersøgelsen svarer overordnet til fordelingen i sample, 
da offentlige institutioner i samplet fortrinsvis er indeholdt i gruppen detailvirksomheder.  

 

Kundegruppe Andel af  
bruttosample 

Andel af 

besvarelser 

Landmænd og akvakulturbrugere 20 %   23 % 

Landbrugskonsulenter 1 % 2 % 

Virksomheder, detail 43 % 34 % 

Virksomheder, en gros 12 % 12 % 

Virksomheder, øvrige 15 % 0 % 

Offentliginstitution 0 % 14 % 

Dyrlæger 8 % 5 % 

Andet 0 % 5 % 

Ikke haft kontakt           6 % 

 

Forskellen mellem bruttosample og andel af besvarelser skyldes således fortrinsvis, at 
de offentlige institutioner er en del af kategorierne virksomheder i bruttosample. Da re-
spondenterne selv har skullet angive, hvilken type virksomhed, de er, har 14 % af dem 
valgt kategorien offentlig institution frem for fx fødevarevirksomhed, detail.   

Besvarelser er hentet gennem invitation pr. e-mail.  

Analysen rapporteres gennemgående med overordnede tal, der går på tværs af kunde-
grupperne. Hvor der er markante forskelle på besvarelserne imellem de forskellige grup-
per, er dette angivet. 

 

Indledningsvist skal der gøres opmærksom på, at en del af de landmænd, der har delta-
get i kundetilfredshedsanalysen har svært ved at skelne mellem de forskellige institutio-
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ner i ministeriet. Det fremgår af de åbne besvarelser, hvor det fx bliver tydeligt, at nogle 
respondenter har tænkt på deres kontakt til enten Plantedirektoratet eller FødevareEr-
hverv, da de svarede.  

 

Dette problem var også til stede i de tidligere kundetilfredshedsanalyser, der er gennem-
ført for ministeriet. Institutionerne i ministeriet bliver som omtalt senere i rapporten over-
ordnet bedømt meget ens, hvilket gør problemet mindre. 

 

 

 

4.2. Den typiske respondent er en midaldrende mand 

Knap to ud af tre respondenter er mænd. Aldersmæssigt udgør gruppen af midaldrende 
mellem 41 og 55 år næsten halvdelen af respondenterne. 29 % af respondenterne er 
over 56 år, hvilket er en forholdsvis høj alder for erhvervsaktive. Dette hænger sammen 
med, at en stor del af respondenterne er mindre selvstændige, der ofte arbejder med fx 
deres landbrug eller butik ud over pensionsalderen. 
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4.3. Kontakten til styrelsen sker primært gennem kontrolbesøg og andre person-
lige møder 

Størstedelen af respondenterne, knap to ud af tre, har været i kontakt med Fødevaresty-
relsen gennem kontrolbesøg, audit eller andre personlige møder inden for det seneste 
år. Den næstmest almindelige kontaktform er telefonisk, 39 % af respondenterne har talt 
med styrelsens medarbejdere over telefonen. Mundtlig kommunikation er således den 
mest almindelige kommunikationsform mellem styrelse og respondenter.  

63%
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Mand

Kvinde

1%

22%

48%

29%
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Under 25 år

26-40

41-55
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21 

 

 

Den digitale kommunikation mellem styrelse og respondenter er på nuværende tidspunkt 
begrænset, og det er i dag lige så almindeligt at skrive et brev til styrelsen (25 %) som at 
sende en mail (24 %). Kun hver tredje respondent angiver at have besøgt hjemmesiden, 
hvilket er en forholdsvis lille andel i 2010, hvor en stor del af al kommunikation foregår 
via nettet. Ved spørgsmål senere i spørgeskemaet om respondenternes opfattelse af 
kommunikationen på hjemmesiden, tyder besvarelserne også på, at flere rent faktisk bå-
de kender hjemmesiden og samtidig har modtaget breve fra styrelsen. Det er helt sæd-
vanligt, at en respondent ved nærmere eftertanke og ved at blive ’tunet’ ind på Fødeva-
restyrelsen gennem spørgeskemaet, kommer i tanke om flere kontaktformer.   
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5. Service 

5.1. Den overordnede tilfredshed med servicen er stor  

Knap syv ud af 10 respondenter er enten meget tilfredse eller tilfredse med den service, 
som de modtager fra styrelsen. Kun 8 % af respondenterne er decideret utilfredse. Det 
er et klart positivt resultat.  

 

20 % har svaret ’hverken eller’. Dette kan fortolkes på to måder. Enten at de gode og de 
dårlige oplevelser opvejer hinanden, eller at den gruppe respondenter ikke har et særlig 
klart billede af Fødevarestyrelsens service.  

 

 

5.2. Forskel i kundegruppernes tilfredshed 

Der er stor forskel på, hvor tilfredse de enkelte kundegrupper er med servicen fra Føde-
varestyrelsen. De offentlige institutioner som fx køkkener i børneinstitutioner, på skoler 
o.l. er langt de mest tilfredse. 90 % har således svaret, at de er tilfredse eller meget til-
fredse. Herefter følger detailfødevarevirksomheder.  

 

Dyrlæger er den kundegruppe, der er mindst tilfredse. Her angiver kun 34 % at være til-
fredse eller meget tilfredse. Blandt landmænd og akvakulturbrugere er det halvdelen, der 
svarer ’tilfreds’ eller ’meget tilfreds’. Det giver anledning til at overveje, om denne store 
forskel skyldes forskel i den service, kundegrupperne modtager – eller om den snarere 
hænger sammen med en forskel i opfattelsen af Fødevarestyrelsen.  Det giver denne 
analyse ikke umiddelbart svar på, men da mønsteret i kundegruppernes opfattelse er 
den samme på de øvrige spørgsmål i undersøgelsen, er den mest oplagte tolkning, at 
det skyldes en forskel i opfattelsen af styrelsen hos de forskellige grupper.   
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5.3. Tilfredshed med muligheden for personlig vejledning – lidt mindre tilfreds-
hed med muligheden for at få fat på den rette medarbejder over telefonen 

To tredjedele af respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med mulighederne for at 
få personlig vejledning af Fødevarestyrelsens medarbejdere.  

 

Lidt færre - knap halvdelen af respondenterne – er tilfredse med muligheden for at få 
kontakt til den rette medarbejder over telefonen. Det er dog under 10 %, der tilkendegi-
ver, at de er decideret utilfredse med mulighederne. Til gengæld er det næsten hver 
femte respondent, der har svaret ’ved ikke/ikke relevant’ på spørgsmålet og dermed in-
dikerer, at de ikke har forsøgt denne type kontakt. Det svarer også godt overens med, at 
kun fire ud af 10 respondenter har svaret, at de har været i telefonisk kontakt med styrel-
sen.  

 

5.4. Kun halvdelen af respondenterne er tilfredse med styrelsens svartider 

Knap halvdelen af respondenterne er enten tilfredse eller meget tilfredse med svartiden 
ved henvendelser. Hertil kommer ca. 20 %, der har svaret ’hverken eller’. Hver tiende 
svarer, at de enten er meget utilfredse eller utilfredse.  
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5.5. Respondenterne ønsker sig ensartethed i kontrol og sagsbehandling, hurti-
gere svartider og mindre bedrevidenhed  

Respondenterne er bedt om at komme med forslag til, hvordan Fødevarestyrelsen kan 
forbedre sin service. Flere nævner i den sammenhæng, at de oplever uensartethed i den 
kontrol og sagsbehandling, som Fødevarestyrelsen udøver. Fx hvis en virksomhed får 
besøg af to forskellige kontrollører, der har hver sit fokusområde for kontrollen.  

 

Derudover bliver lange svartider nævnt af flere som et problem, hvorimod fristerne for at 
aflevere oplysninger til styrelsen opleves som urimeligt korte. I den forbindelse nævner 
respondenterne også, at det vil være rart med en kvittering for at have indsendt materia-
le, ligesom flere ikke har fået svar på henvendelser via mail eller telefon.  

 

Flere respondenter peger på, at de hos nogle medarbejdere i Fødevarestyrelsen møder 
en bedrevidende holdning. Enkelte har dog bemærket ændringer hos Fødevarestyrelsen 
i det sidste års tid.   

 

 Det er svære spørgsmål at svare på, da vi det seneste år har ændret vores op-

fattelse af FVST til noget mere positivt. Generelt ville det være dejligt hvis man 

ikke var " bedre-vidende " . Vi gør alt, hvad vi kan for at vore butikker skal " kø-

re", men alligevel føler jeg, vi før hen blev nedvurderet. Nok om det. 

 

 For en lille virksomhed kan et problem være korte svarfrister. Tillader jeg mig at 

holde to ugers ferie, og jeg i samme periode modtager brev fra Fødevarestyrel-

sen, så vil svarfristen blive overskredet med de problemer, det medfører. 
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 Ens kontrol uanset hvilken kontrollant, der kommer, eller hvilken butik man er. 

Store firmaer har bedre service end små firmaer. Kontrollanter kommer nogle 

gange med ting og krav, der ikke kan honoreres, eller som både vi og kunder 

kun kan ryste på hovedet af. Alt for høj timeløn ved tilsyn. 

 

 Jeg savner en bekræftelse på, at mine mails til jer er modtaget - evt. bare et au-

tosvar... 

 

 Når vi følger de vejledninger, vi får, oplever vi, at ved et efterfølgende kontrolbe-

søg kan der være et andet fokus, og vi må så justere ind i forhold til den praksis, 

hvor vi engang har lagt os på linje med anvisning. Dette er et stort arbejde i 

praksis feltet. Det skal bemærkes, at det ikke er lovgivningsmæssige ændringer, 

men alene ændret fokus fra tilsynsførende. 

 

 Hurtigere sagsbehandling og forenkling af indberetninger. 

 

5.6. Ønske om møder og elektronisk selvkontrol 

Der er flere bemærkninger om, at Fødevarestyrelsens hjemmeside er svær at bruge. I 
den forbindelse nævner en enkelt respondent, at det vil være rart med en mulighed for 
selvkontrol af indberetningerne på hjemmesiden, så man som bruger ved, om man har 
udfyldt og dermed indberettet korrekt.  

 

Flere respondenter foreslår herudover, at Fødevarestyrelsen kan gøre sin service bedre 
ved at indbyde til møder med information om ny lovgivning eller til dialogmøder mellem 
fx virksomheder og Fødevarestyrelsen.  

 

 Mulighed for elektronisk selvkontrol ifm indberetninger, så jeg kan være sikker 
på, at jeg ikke utilsigtet overtræder de myriader af regler, I efterhånden indfører. 

 

 Jeg forsøgte at udfylde an ansøgning om et kontrolbesøg på hjemmesiden, men 
måtte opgive. Det er en totalt umulig hjemmeside.   

 

 Lad være med at sende nye tilsynsførende hele tiden. Lad os se kontrolbesøg 
som et samarbejde, vi arbejder jo alle med samme mål. Aftalte dialogmøder ville 
også være konstruktive og gode for os som restauratører. Møder hvor flere an-
satte kan deltage. 

 

 Afholde lokale møder med mulighed for opklarende spørgsmål til ny lovgivning
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6. Kommunikation 

6.1. Overordnet er tilfredsheden med kommunikationen stor 

Der er generelt bred tilfredshed med styrelsens kommunikation. To ud af tre responden-
ter er enten meget tilfredse eller tilfredse med den samlede kommunikationsindsats. Her-
til kommer, at hver fjerde respondent svarer ’hverken eller’. Som tidligere nævnt vil den-
ne gruppe ikke betegne kommunikation som tilfredsstillende, men heller ikke som util-
fredsstillende. Kun 7 % opgiver, at de er utilfredse. Det er et klart tilfredsstillende niveau.  

 

 

 

 

6.2. Forskel i kundegruppernes tilfredshed med kommunikationen 

På spørgsmålet om den overordnede tilfredshed med kommunikationen er der forskel på 
de forskellige kundegruppers vurdering. Mønsteret er det samme som ved vurderingen 
af service, nemlig at de offentlige institutioner vurderer kommunikationen bedst, her sva-
rer hele 86 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Herefter følger fødevaredetailvirk-
somhederne, hvor tre ud af fire er tilfredse eller meget tilfredse.  

 

I bunden ligger dyrlæger, hvoraf kun en tredjedel svarer ’tilfreds’ eller ’meget tilfreds’. Det 
samme har halvdelen af landmændene svaret. Som tidligere omtalt skyldes det formo-
dentlig ikke forskel i kommunikationen til kundegrupperne, men snarere forskelle i kun-
degruppernes opfattelse af styrelsen.    
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6.3. Størst tilfredshed med den mundtlige kommunikation og vejledningerne 

Langt størstedelen, knap to ud af tre af respondenterne, er enten meget tilfredse eller til-
fredse med styrelsens mundtlige kommunikation. En lidt mindre andel, men dog over 
halvdelen af respondenterne, er også enten tilfredse eller meget tilfredse med kommuni-
kationen i vejledningerne. Hertil kommer de omkring 20 %, der har svaret ’hverken eller’, 
og som dermed giver udtryk for en jævn tilfredshed.  

En væsentlig del af den mundtlige kommunikation sker gennem kontrollørerne og vurde-
res altså tilfredsstillende. 

 

6.4. Mindre tilfredshed med hjemmeside og breve 

Omkring halvdelen af respondenterne er enten tilfredse eller meget tilfredse med kom-
munikationen på hjemmesiden og i styrelsens breve. Det er bemærkelsesværdigt, at 
næsten hver femte svarer ’ved ikke/ikke relevant’ på dette spørgsmål. Det tyder på, at de 
ikke har brugt hjemmesiden eller modtaget breve fra styrelsen. Det er en høj andel og 
peger på en mulighed for, at styrelsen med fordel kan arbejde på i større udstrækning at 
anvende hjemmesiden til kommunikationen med kunderne.  
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6.5. Mindst tilfredshed med nyhedsbreve 

Kun en tredjedel af respondenterne svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med 
styrelsens nyhedsbreve. Hertil kommer en anden tredjedel, der har svaret ’hverken eller’. 
Den sidste tredjedel kender formodentlig ikke styrelsens nyhedsbreve, idet de har svaret 
’ved ikke/ikke relevant’ på spørgsmålet. Det tyder på, at der er et potentiale i en udvidel-
se af målgruppen eller en bedre markedsføring af styrelsens nyhedsbreve. 
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6.6. Informationen er forståelig og værdifuld, men med forbehold 

Lidt under halvdelen af respondenterne har svaret, at de i høj grad eller i meget høj grad 
oplever informationen fra Fødevarestyrelsen som forståelig og anvendelig i forhold til at 
kunne leve op til reglerne. Kun omkring 10 % oplever, at informationen i ringe grad eller 
slet ikke lever op til de to kriterier. Fire ud af 10 respondenter vælger dog det mere for-
beholdne svar ”i nogen grad”. Det tyder på, at her er et relevant indsatsområde, hvor 
Fødevarestyrelsen kan forbedre sig. 
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6.7. Hovedparten af respondenterne ønsker elektronisk kommunikation  

Mere end ni ud af 10 respondenter svarer, at de enten helt sikkert eller muligvis vil be-
nytte sig af muligheden for at kræve, at kommunikationen med Fødevarestyrelsen frem-
over skal foregå elektronisk.  
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6.8. Kun få vil bruge mobilen til at indberette eller besøge styrelsens hjemmeside 
– men gerne til at modtage information om frister o.l. 

Næsten to ud af tre respondenter svarer, at de slet ikke eller kun i ringe grad vil benytte 
mobilen til at besøge Fødevarestyrelsens hjemmeside eller til at indberette til styrelsen. 
Til gengæld svarer mere end fire ud af 10, at de i meget høj grad, i høj grad eller i nogen 
grad er interesserede i at modtage information om fx tidsfrister eller møder via sms.  

 

 

 

6.9. Ønske om viden om nye regler i bedre tid samt forbedringer af hjemmesiden 

Respondenterne er blevet spurgt, om de har forslag til forbedringer af kommunikationen. 
Flere respondenter peger i den sammenhæng på, at det vil være ønskeligt med forbed-
ringer af hjemmesiden. Bedre søgemuligheder bliver nævnt, ligesom flere oplever, at 
hjemmesiden er uoverskuelig, så de har svært ved at finde fx de rigtige blanketter. 

 

Herudover nævner flere respondenter, at de mangler information om nye regler i god tid i 
forhold til deres ikrafttræden.  

 

 Ved nye regler skal der sendes besked så betids, at der er tid for os at opfylde 

reglerne. Ikke som nyligt med sundhedserklæringen, der trådte i kraft dagen efter 

brevet modtages. Og da det vil tage ca. 2 uger at blive registreret, betyder det, at 

vi ikke kan sende slagtedyr i den periode. Dårligt!!!!!!!! 
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 Jeg får indtryk af at der ikke er nogen kommunikation... ihvertilfald kun envejs. 

Fødevarestyrelsen tolker regler på deres måde og ændrer dem fra år til år uden 

nogen som helst kommunikation i tide så man kan forholde sig til det. Jeg ønsker 

mere kommunikation fra Fødevarestyrelsens side i de sager som de betragter 

som værende sager, der er usikre/uklare regler omkring. Jeg føler virkelig, at 

"det er den lille mand imod systemet." 

 

 Lettere at få kontakt med den rette medarbejder. Bedre søgemuligheder på 

hjemmesiden. Bedre overskuelighed på hjemmesiden.   

 

 Det er for vanskeligt at finde relevant information på hjemmesiden - der skal for-

enkles og gøres mere ud af søgemaskinen.   
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7.  Det faglige arbejde 

7.1. Stor tilfredshed med den faglige kvalitet af styrelsens arbejde 

Seks ud af 10 respondenter svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med Fødeva-
restyrelsens faglige arbejde. Kun 6 % er utilfredse.  

 

 

7.2. Det faglige arbejde vurderes forskelligt af kundegrupperne 

De forskellige kundegrupper vurderer det faglige arbejde forskelligt. Mønsteret er det 
samme som i spørgsmålene om service og kommunikation – det er de offentlige institu-
tioner og fødevarevirksomhederne, der har den største tilfredshed. Her svarer tre ud af 
fire ’meget tilfreds’ eller ’tilfreds’.  

 

Dyrlæger og landmænd er mindst tilfredse. Kun omkring en tredjedel af disse svarer, at 
de er tilfredse eller meget tilfredse.   
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7.3. Tilfredshed med medarbejdernes evne til at vejlede og sætte sig ind i virk-
somhedens situation 

Respondenterne er overordnet tilfredse med medarbejdernes evne til at sætte sig ind i 
virksomhedens situation og til at vejlede, så respondenterne kan leve op til reglerne. 
Specielt ved evnen til at sætte sig ind i virksomhedens situation ligger utilfredsheden dog 
på et lidt højere niveau end i besvarelserne af det overordnede spørgsmål om det faglige 
arbejde. 

 

 

 

 

7.4. Afgørelser er forståelige og velbegrundede med forbehold 

En tredjedel af respondenterne oplever, at afgørelserne fra styrelsen i meget høj grad el-
ler i høj grad er forståelige og fagligt velbegrundede. En anden tredjedel vælger det me-
re forbeholdne svar ’i nogen grad’. Endelig er der 12 %, der svarer, at afgørelserne i rin-
ge grad eller slet ikke er forståelige eller fagligt velbegrundede. Et flertal af de respon-
denter, der vælger at besvare spørgsmålet, har således et større eller mindre forbehold. 
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Som udgangspunkt bør afgørelser være både fagligt velbegrundede og forståelige. Dette 
resultat kan derfor ikke betegnes som tilfredsstillende.  

 

 

 

 

7.5. Ønske om større ensartethed i kontrollen, færre regler og kontrollører med 
branchekendskab 

Respondenterne blev også spurgt, om de havde forslag til, hvordan Fødevarestyrelsen 
kunne forbedre sit faglige arbejde. Her drejer en tredjedel af kommentarerne sig om, at 
kontrollen bør være mere ensartet.   

 

 Vi driver en række køkkener i København og oplever en del forskellige kontrol-
lanter ved tilsyn. Generelt vil det være ønskværdigt med en "rød tråd" blandt 
kontrollanterne, da vi oplever overraskende mange modsatrettede fortolkninger 
af krav og regler. 
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 Alt for mange regler er baseret på den enkelte kontrollants personlige vurdering. 
Den ene kontrollant kan sige god for en procedure, og den næste vil have det la-
vet om. Dette har vi oplevet flere gange. 

 

Derudover peger flere respondenter på, at reglerne med fordel kunne forenkles, ligesom 
flere foreslår, at kontrollørerne skal have branchekendskab og gerne være tilknyttet virk-
somheden i længere tid, så virksomhederne undgår for megen ’oplæring’ af nye kontrol-
lører.    

 

 Kun regler for det der er væsentligt. Det har udviklet sig til en omfattende og me-

ningsløs detailstyring. Fokus på det væsentlige er tabt midt i alle reglerne. 

    

 Har været meget tilfreds med konsulenten - der havde branchekendskab. Des-

værre har " vi " hørt, at personen ikke har området mere - vil igen understrege 

vigtigheden af branchekendskab.  

 

 

 

 

  



37 

 

8. Omdømme 

8.1. Tilfredsheden med styrelsen er stor 

Næsten to ud af tre respondenter svarer, at de alt i alt er tilfredse eller meget tilfredse 
med Fødevarestyrelsen. Hertil kommer den fjerdedel af kunderne, der har svaret ’hver-
ken eller’. Det er således kun omkring 10 % af respondenterne, der er utilfredse eller 
meget utilfredse. Det er et klart positivt resultat.  

 

 

8.2. Tilfredsheden er størst hos de offentlige institutioner og fødevarevirksom-
hederne 

De forskellige kundegrupper har som til de øvrige spørgsmål en forskellig opfattelse af 
styrelsen. Mønsteret er det samme. Det er de offentlige institutioner og fødevarevirk-
somhederne, der er mest tilfredse. Dyrlæger og landmænd ligger i bunden og har den 
laveste tilfredshed med styrelsen.   
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8.3. Opfattelsen af styrelsens omdømme er mindre positiv 

Fire ud af 10 respondenter opfatter Fødevarestyrelsens omdømme som meget godt eller 
godt. Hertil kommer en tredjedel af respondenterne, som hverken opfatter Fødevaresty-
relsens omdømme som særlig godt eller særlig dårligt, men svarer ’hverken eller’. Altså 
en almindelig gennemsnits betragtning af, at styrelsens omdømme hverken er værre el-
ler bedre end forventeligt af en offentlig institution. Hver femte af kunderne ser styrelsens 
omdømme som dårligt eller meget dårligt.  

 

Der er således en væsentlig forskel mellem respondenternes tilfredshed og deres vurde-
ring af styrelsens omdømme. Hvor tilfredshed er forankret i egne oplevelser, vurderes 
omdømmet ud fra de input, man får i sociale sammenhænge fx fra fagfæller, branchere-
præsentanter, meningsdannere og medier. Forskellen repræsenterer en udfordring og 
en mulighed for Fødevarestyrelsen. Det bør være en målsætning, at omdømmet i højere 
grad afspejler tilfredsheden i målgrupperne. 

 

8.4. Også omdømmet vurderes mere positivt af nogle kundegrupper end af andre 

På spørgsmålet om Fødevarestyrelsens omdømme svarer de forskellige kundegrupper 
som på tilfredshedsspørgsmålene. De offentlige institutioner og fødevarevirksomhederne 
har den mest positive opfattelse. Til gengæld vurderer kun hver femte dyrlæge og land-
mand, at styrelsens omdømme er godt eller meget godt.  
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8.5. Fødevarestyrelsen bliver opfattet som fagligt dygtig, ansvarlig og engageret 

Respondenterne er også spurgt til deres opfattelse af styrelsen ud fra en række forskel-
lige kendetegn, heriblandt Fødevareministeriets værdier.  

Godt syv ud af 10 respondenter oplever styrelsen som fagligt dygtig, ansvarlig og enga-
geret. Det vil sige, at de lever op til disse af ministeriets værdier.  

 

8.6. Halvdelen af respondenterne ser styrelsen som åben, moderne og kundeori-
enteret  

En lidt mindre andel af respondenterne, godt halvdelen, opfatter styrelsen som åben, 
moderne og kundeorienteret. Mere end hver tredje er direkte uenige i, at Fødevaresty-
relsen er kundeorienteret. Et næsten lige så stort antal respondenter erklærer sig uenige 
i, at Fødevarestyrelsen er åben og moderne. Der er altså klart mulighed for forbedringer 
på dette område.  
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8.7. Styrelsen lytter kun i begrænset omfang til faglig kritik 

Halvdelen af respondenterne, 51 %, oplever kun i nogen grad, i ringe grad eller slet ikke, 
at Fødevarestyrelsen lytter til faglig kritik og forslag. Kun hver femte, 21 %, mener, at 
Fødevarestyrelsen i høj grad eller meget høj grad er lydhør. Det er ikke et tilfredsstillen-
de svar, da det afspejler, at kunderne ikke føler sig taget alvorligt af Fødevarestyrelsen. 

 

Sammen med opfattelsen af, at styrelsen kun i mindre grad er åben, kundeorienteret og 
moderne peger dette på et relevant indsatsområde.  

 

 

8.8. Ønske om større dialog og tilbagemelding på, om forslag bliver taget alvor-
ligt af Fødevarestyrelsen 

Kunderne er blevet spurgt, om de har forslag til, hvordan Fødevarestyrelsen kan inddra-
ge dem selv eller branchen i det faglige arbejde.  

 

En del af respondenterne svarer, at de er interesserede i en større dialog med Fødeva-
restyrelsen. Enkelte anbefaler, at det sker gennem brancheforeningerne – andre fraråder 
dette, da fx landbrugets organisationer ofte vil være indstillede på indviklede regler, da 
de så kan forudse opgaver og indtjening til deres egne konsulenter.  

 

Et par respondenter giver også udtryk for, at det ikke nytter noget at komme med forslag, 
fordi Fødevarestyrelsen ikke anvender dem eller giver nogen tilbagemelding på, om de 
kan bruges. 

 

 Får ikke konkret svar på, om Fødevarestyrelsen forholder sig på den ene eller 

anden måde til mine forslag.     

 

 Kurser, let forståelige breve og love. Kald tingene for det, de er. Vi er jo ikke 

akademikere alle sammen.   
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 Tættere dialog med brancheforeningerne.   

       

 Afprøv på den enkelte landmand i stedet for branceforeningernes professionelle 

rådgivere. Tag ansvar for ordninger, vær modtagernes repræsentanter i stedet 

for EU´s repræsentanter og afbureaukratiser. 

 

 Frivillig erfa-gruppe over nettet a la chatroom 

              

8.9. En forbeholden opfattelse af, at styrelsen præger udviklingen indenfor sit 
område 

På spørgsmålet om hvorvidt Fødevarestyrelsen præger udviklingen på sit område, sva-
rer lidt over halvdelen af respondenterne, at de er enige eller meget enige. En tredjedel 
af respondenterne har ikke en mening om dette og svarer ’ved ikke/ikke relevant’. 17 % 
er til gengæld uenige eller meget uenige i dette. Det er ikke et tilfredsstillende resultat og 
kunne tyde på manglende kommunikation af styrelsens arbejde for at sikrefødevaresik-
kerheden, sundheden i befolkningen m.m. 
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9. Administrative byrder 

9.1. De administrative byrder opleves som de samme eller større 

Fire ud af 10 respondenter oplever, at de administrative byrder generelt er blevet lidt el-
ler meget større i løbet af de sidste to til tre år. Næsten en tredjedel vurderer, at byrder-
ne er de samme som for et par år siden. Kun 14 % oplever, at byrderne er blevet lidt el-
ler meget mindre.  

 

 

 

9.2. Egenkontrollen og oksekødsmærkning opleves som lidt mere bureaukrati-
ske   

Adspurgt til to af de konkrete ordninger, som Fødevarestyrelsen står bag, oplever re-
spondenterne også, at byrderne er steget eller er på samme niveau som for et par år si-
den.  

Egenkontrollen er den ordning, som de fleste respondenter kender til. Her svarer en 
tredjedel, at byrderne er blevet lidt eller meget større. En fjerdedel oplever, at mængden 
af byrder er den samme, mens kun 14 % synes, at byrderne er blevet mindre.  
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To tredjedele af respondenterne kender ikke ordningen med sporbarhed og oprindel-
sesmærkning af oksekød. Af de øvrige respondenter svarer den største gruppe, at byr-
derne er blevet lidt eller meget større. Den mindste andel af respondenterne svarer, at 
byrderne er blevet lidt eller meget mindre.  

 

 

 

9.3. Reducer tidsforbruget på egenkontrollen og koncentrer kontrollen om de 
virksomheder, der ikke lever op til kravene 

På spørgsmålet om hvorvidt respondenterne har nogle forslag til, hvordan Fødevaresty-
relsen kan begrænse de administrative byrder, svarer et par respondenter, at det bør 
ske ved at reducere egenkontrollen fra at dreje sig om at notere til i stedet at udføre de 
nødvendige hygiejne- og kvalitetssikringsopgaver. Andre forslag går på at genanvende 
oplysninger fra virksomhedernes tidligere indberetninger, så der blot skal tilpasses med 
nye oplysninger i stedet for at starte forfra hver gang.  
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Andre respondenter mener, at det vil være bedre at koncentrere indsatsen om de virk-
somheder, der har overtrådt reglerne – i stedet for at tjekke virksomheder med elite-
smiley’er.  

 

 Der er så mange muligheder, at det er for omfattende at skrive det, men et lille 

eksempel kommer her. Ved gentagelse af en logbog skal den indsendes til god-

kendelse igen, selv om den selvsamme transport er forrgået 50 gange før. Det 

kunne løses elektronisk ved at gemme logbøgerne og så kun skulle ref. til det 

tracesnummer/logbogsnummer, der var på den forrige. Derved kunne der spares 

mange timer og penge for erhvervet. For flere forslag erIi altid velkomne til at rin-

ge (respondenten har anført sit telefonnummer). 

 

 Stol noget mere på de virksomheder, der har en god historie (elitesmiley). Alt for 

meget kontrol skal skrives ned og dokumenteres, (det tager alt for lang tid, tid 

skulle i stedet bruges på at gøre rent, tjekke kvalitet osv.). Brug tiden og stil stør-

re krav til de virksomheder, der ikke har en god historie. 
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10. Selvbetjening på nettet 

10.1. Godt halvdelen er tilfredse med de nuværende selvbetjeningsløsninger 

Knap halvdelen af respondenterne er enige eller meget enige i, at selvbetjeningsløsnin-
gerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside dækker deres behov.  

 

En meget stor andel, næsten fire ud af 10 svarer ’ved ikke/ikke relevant’ på alle tre 
spørgsmål om selvbetjeningsløsningerne. Det er en temmelig høj andel, der enten kan 
dække over, at respondenterne ikke anvender selvbetjeningsløsningerne eller har andre 
til at ansøge og indberette data for dem som fx en landmand, der anvender en land-
brugskonsulent til at indberette oplysninger om sine husdyr. Den høje andel kan dog og-
så være anledning til at gøre en indsats for at øge kendskabet til og brugen af selvbetje-
ningsløsningerne på styrelsens hjemmeside. 
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10.2. Selvbetjeningsløsningerne er lette at bruge og vejledningen god 

Knap halvdelen af respondenterne er enige eller meget enige i, at selvbetjeningsløsnin-
gerne både er lette at bruge og har en god vejledning.  

Omkring 15 % af respondenterne er enten uenige eller meget uenige.  
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11. Kontrolbesøg 

11.1. Tre ud af fire respondenter har haft kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen  

Respondenterne er blevet spurgt, om de har haft kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen in-
den for det sidste år. Det har 74 % af virksomhederne. Det er udelukkende disse virk-
somheder, der har fået de efterfølgende spørgsmål om kontrollen, hvorimod de respon-
denter, der har svaret ’nej’ eller ’ved ikke’ er blevet sendt direkte videre til afslutningen af 
spørgeskemaet. 

 

 

11.2. Meget stor tilfredshed med kontrolbesøgene 

Otte ud af 10 respondenter svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med det kon-
trolbesøg, de har haft fra Fødevarestyrelsen. 10 % svarer ’hverken eller’. Kun 8 % er util-
fredse eller meget utilfredse. Det er en meget stor tilfredshed med kontrolbesøg specielt 
i lyset af, at de er påbudte og pålægger virksomhederne byrder.  
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11.3. Stor tilfredshed med kontrollørernes arbejde – særligt med deres faglige vi-
den og det klare, velbegrundede kontrolresultat 

Syv ud af 10 er også meget tilfredse med kontrolløren og dennes arbejde. Det gælder 
særligt med de formelle krav som kontrollørens faglige viden om kontrolområdet, og at 
resultatet af kontrollen var klart og velbegrundet.  

 

Tilfredsheden er lidt mindre med de mere bløde faglige kompetencer til at sætte sig ind i 
forholdene på respondentens virksomhed, vejlede om reglerne, eller at kontrolbesøget 
bidrager til, at den kontrollerede kan gøre tingene på en mere hensigtsmæssig måde. 
Det er kun omkring seks ud af 10 respondenter enige i. Til det sidste svarer 40 %, at de 
slet ikke, i ringe grad eller kun i nogen grad er enige.  

 

Det er væsentligt at holde disse tal op imod målsætningerne på området. Selv om et 
stort flertal giver positive vurderinger af kontrollen, svarer mellem 30 % og 40 % med 
større eller mindre forbehold. Selv om tallene ikke tyder på markante problemer, kan det 
være et relevant sted at sætte mål for fremadrettede forbedringer. 

 

11.4. Besked om reglerne, faglig kvalitet og at kontrollen opfylder sit formål er det 
væsentligste for respondenterne 

Respondenterne er blevet bedt om at prioritere, hvad de finder, er den væsentligste op-
gave for kontrollen.  

 

Næsten to tredjedele peger på, at kontrollen skal give virksomhederne klar besked om 
reglerne. Det er dermed den højst prioriterede opgave for kontrollen. Herefter følger to 
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andre opgaver: Halvdelen af respondenterne peger på, at den faglige kvalitet af kontrol-
len skal være i orden – ligesom fire ud af 10 respondenter svarer, at kontrollen skal op-
fylde sit formål.  

 

Næsten ingen respondenter, kun 3 %, prioriterer muligheden for at kunne rekvirere kon-
trol døgnet rundt. Omkring en tredjedel af respondenterne synes, det er vigtigst, at kon-
trolløren forklarer kontrollens formål på en god måde, at virksomheden får et hurtigt svar 
på resultatet af kontrollen, eller at der er lave omkostninger ved at få et kontrolbesøg.  

 

 

 

 

Det er værd at bemærke, at kontolløren har en vigtig formidlingsopgave med at give klar 
besked om reglerne – og at kunderne i øjeblikket ikke er så tilfredse med kontrollørernes 
indsats på dette område. Som tallene i afsnit 4.3 viser, er kontrollen den måde, kunderne 
overvejende er i kontakt med Fødevarestyrelsen. Kontrollen er således ikke kun kontrol, 
men også en helt afgørende kommunikationskanal til kunderne. Denne pointe 
underbygges af flere af de åbne besvarelser, som er gengivet herunder. 

 

11.5. Ønske om større ensartethed og dialog i forbindelse med kontrollen 

På spørgsmålet om, hvad respondenterne kan foreslå Fødevarestyrelsen at gøre bedre i 
forbindelse med kontrollen, svarer respondenterne som tidligere, at de ønsker en større 
ensartethed i kontrollen, og at kontrolløren ikke hænger sig i detaljer uden betydning for 
hygiejne og fødevaresikkerhed. Respondenterne giver også udtryk for et ønske om at 
have tid og mulighed for at kunne gå i dialog med kontrolløren.  
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 Være en medspiller frem for en modspiller, en konsulent siger en ting, som en 

anden konsulent så drejer fuldstændigt rundt gangen efter, og så er den elite 

smiley væk i over et år. Det gør, at vi som virksomhed ikke kan tage ordningen 

seriøst og egentlig er ligeglade med, hvad I siger og ikke siger. Bare omsætnin-

gen er, som den skal være. Og det er efter min mening ikke hensigten med ord-

ningen!! 

 

 Gør et af besøgene anmeldt, så vi har mulighed for at stille de spørgsmål, vi kan 

have til jer. Kom i de timer, hvor I ved, vi ikke har travlt. Kontrollanten hos os 

kommer altid i middagstimerne, hvor vi har allermest travlt og derfor ikke tid til at 

snakke med dem. 

 

 Igen vil jeg pointere, at kontrolpersonen ikke bør være sort/hvid i sin tilgang og 

kommunikation - men nuanceret, lyttende og i stand til at forstå, hvad der er væ-

sentlige hygiejneforhold for institutionen og ikke bruger sin fokus på irrelevante 

forhold 

 

 Informere om ændringer og tiltag, spørge om vi har spørgsmål og om der er no-

get vedkommende kan gøre for os. Vi ser det som dialog og samarbejde og øn-

sker ikke en hidsigprop, der skal kontrollere og kun fokuserer på vores egenkon-

trolmappe 

 

 

11.6. Kommentarer til hele Fødevarestyrelsens arbejde – mere ensartet kontrol, 
overskuelige regler, smileyordning og forståelig kommunikation 

Afslutningsvist er respondenterne blevet spurgt, om de har nogle gode forslag til, hvad 
Fødevarestyrelsen kan gøre bedre.  

I den forbindelse nævner respondenterne mange af de ting, de også tidligere har svaret 
på andre af spørgsmålene, hvilket er udtryk for, at det er forhold, der optager folk meget: 

 

 Kontrollen bør være mere ensartet 

 Større indbydelse til dialog fra Fødevarestyrelsens side 

 Mere enkle regler 

 Mere overskuelig hjemmeside 

 Uforståenhed overfor smiley-ordningens indhold 

 

 

 Generelt er problemet, at der er meget stor forskel fra den ene tilsynsførende til 

den anden, hvordan regler mv. bliver tolket. Vi har 13 butikker, og spredningen 

er fra fantastisk til stærk kritisabel.  
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 Jo bedre fvst´s personale udstråler, at vi alle skal være her, og at der findes løs-

ninger, jo lettere er det at få dialog. Modsat er de helt autoritære medarbejdere 

kun med til at skabe konflikter. 

 

 Forenkle retningslinier og rense ud på hjemmesiden, således at gamle skrivel-

ser, afgørelser og andet støj ikke dukker op ved søgninger på specifikke 

spørgsmål. 

    

 Efter nu at have været chef i branchen i 30 år med et brændende ønske om at 

være en af de bedste i branchen professionelt, er det stadig en gåde for mig, at 

Fødevarestyrelsen kan dukke op på dagens mest travle tidspunkt i virksomhe-

den, at man skal gå rundt i virksomheden med jeres medarbejdere i op til 2 timer 

og lade gæster og mit personale i stikken for at tækkes jeres ældgamle system 

med uklare regler, mens I leger politi og spion for at prøve at finde et spindelvæv 

i et hjørne på personaletoilettet, eller en pose madrester i en fryser hvor der 

mangler dato og så videre. Det er uanstændigt, det er uacceptabelt, og hvad skal 

I bruge det til. Jeg kan ikke bruge det til noget andet end ærgrelser. Hvis man 

har et super flot køkken, lækkert gjort rent og hygiejnisk, alle råvarer ligger per-

fekt i de rigtige temperaturer. Alle medarbejdere er uddannede korrekt, og firma-

et skinner som Amalienborg indvendigt, så kan kunden læse på den rapport I 

FORLANGER skal hænge udenfor virksomheden ved indgangen: INGEN KOM-

MENTARER ! Tillykke siger jeg. Vores gæster er jo ikke uddannede til at forstå 

jeres rapporter. Ingen kommentarer. Jeg tror ikke en gang, I aner, hvad jeg 

snakker om. I er 1000 lysår fra målet. 
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12. Ministeriets øvrige institutioner 

12.1. Benchmark med Fødevareministeriets øvrige institutioner 

Kundetilfredshedsanalysen er foretaget samtidig i alle Fødevareministeriets fire instituti-
oner – og med stort set enslydende spørgsmål. Det giver mulighed for at foretage en 
sammenligning af resultaterne med de øvrige institutioner i ministeriet. I det følgende er 
foretaget benchmark på hovedspørgsmålene inden for hvert af de områder, der indgår i 
kundetilfredshedsanalysen: service, kommunikation, kvaliteten af det faglige arbejde, 
kontrol (indgik dog ikke i FødevareErhvervs analyse), generel tilfredshed, omdømme og 
vurderingen af, hvorvidt institutionerne lever op til ministeriets værdier.  

 

Sammenligningen sker i form af et indeks, hvor svarene fra respondenterne på fire- eller 
fempunktsskalaer er omregnet til et gennemsnitstal, der giver udtryk for den samlede til-
fredshed. (Eksempel på fempunktsskala: ’meget tilfreds’, ’tilfreds’, ’hverken eller’, ’util-
freds’, ’meget utilfreds’). Svarene er positive, når de overstiger midterværdien – og jo 
tættere de ligger på toppen, jo mere positiv er respondenternes bedømmelse. Vurderin-
ger omkring eller under midterværdien er kritiske og skal opfattes som opmærksom-
hedspunkter, der bør gøres en indsats for at ændre.  

 

12.2. Overordnet billede af fire meget homogene institutioner 

Fødevareministeriets fire institutioner adskiller sig ikke væsentligt fra hinanden i en intern 
sammenligning. Der er små variationer, men som helhed udgør institutionerne en meget 
homogen gruppe i forhold til den vurdering, deres kunder giver dem.  

 

FødevareErhverv får en marginalt dårligere vurdering af deres kunder i alle spørgsmål. 
Det skyldes primært, at en større andel af FødevareErhvervs kunder har valgt den for-
beholdne svarkategori ’hverken eller’ frem for at vælge svarmuligheden tilfreds. Derud-
over hænger vurderingen sandsynligvis sammen med to andre forhold: Dels har Føde-
vareErhverv ikke noget frontpersonale, der som kontrollørerne fra de øvrige institutioner 
er ude hos og i personlig kontakt med kunderne. Dels er FødevareErhverv ansvarlig for 
udbetaling af økonomisk støtte til kunderne, og uregelmæssigheder i forbindelse med 
dette vil blive oplevet som meget alvorligt i negativ retning, da det har indflydelse på den 
enkelte landmand eller fiskers økonomi.  
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12.3. Fiskeridirektoratet har den højeste tilfredshed med service - og deler første-
pladsen med Fødevarestyrelsen på kommunikationsområdet 

På baggrund af analysen er det ikke muligt entydigt at pege på en årsag til, at Fiskeridi-
rektoratets kunder er mest tilfredse med servicen herfra – eller at kommunikationen fra 
Fiskeridirektoratet og Fødevarestyrelsen bliver vurderet lidt bedre end den fra Plantedi-
rektoratet og FødevareErhverv. Men det giver umiddelbart anledning til at undersøge 
nærmere, hvad forskellen bunder i – og hvordan og hvad de dårligst vurderede instituti-
oner kan lære af henholdsvis Fiskeridirektoratet og Fødevarestyrelsen på service- og 
kommunikationsområdet.  
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12.4. Fødevarestyrelsen er højst ratet på kvaliteten af det faglige arbejde og kon-
trolbesøg 

Analysen giver heller ikke umiddelbart svar på, hvorfor Fødevarestyrelsens kunder er 
mere tilfredse med kvaliteten af det faglige arbejde end kunderne i de øvrige institutio-
ner. At kontrolbesøgene fra Fødevarestyrelsen bliver bedømt mere positivt end besøge-
ne fra henholdsvis Plantedirektoratet og Fiskeridirektoratet hænger muligvis sammen 
med den større synlighed overfor slutkunderne, som Fødevarestyrelsens kontrolresultat i 
form af smiley-ordning har for butikker, restauranter m.m.  

Under alle omstændigheder er også disse to forhold værd at undersøge nærmere, så de 
øvrige institutioner i ministeriet eventuelt kan bruge erfaringerne fra den måde, Fødeva-
restyrelsen udfører sit faglige arbejde og sin kontrol. 
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12.5. Den generelle tilfredshed hos alle fire institutioners kunder er højere end 
omdømmet  

Som tidligere nævnt er det et oplagt indsatsområde for hele Fødevareministeriet at ar-
bejde på at bringe sit omdømme op på et niveau, der modsvarer kundernes tilfredshed. 
Da alle institutioner har samme udfordring vil det med fordel kunne ske som en koordine-
ret indsats, der derved vil få langt større gennemslagskraft, end hvis den enkelte institu-
tion alene står bag.  
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12.6. Værdien åbenhed efterleves i ringeste grad 

Vurderingen af, hvordan institutionerne lever op til ministeriets værdier tegner et klart bil-
lede af, at alle institutioner har sværest ved at honorere værdien ’åbenhed’. Til gengæld 
opfatter kunderne i højere grad, at ministeriet efterlever værdierne ’engagement’, ’an-
svarlighed’ og ’faglighed’. Det betyder dog ikke, at der ikke er plads til forbedring inden 
for alle fire værdier. Også på dette punkt vil det være oplagt, at ministeriet finder fælles 
indsatsområder, der kan fremme, at de enkelte institutioner i højere grad kan handle ef-
ter værdierne, så det giver genklang hos kunderne. Det vil fx kunne ske i forbindelse 
med arbejdet for at forbedre ministeriets omdømme.  
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12.7. Det står sløjt til med kundeorienteringen – og det moderne indtryk af Føde-
vareministeriet er heller ikke fremherskende 

Fødevarestyrelsen er den eneste af ministeriets institutioner, der formår at knibe sig over 
en middelbetragtning i forhold til at være kundeorienteret. De øvrige institutioner har en 
negativ bedømmelse på dette område. Kundeorienteringen hænger sammen med man-
ge af de forhold, der er vurderet i analysen – særligt service, kommunikation og for tre af 
institutionernes vedkommende også kontrolbesøg. Derudover handler det i stor ud-
strækning om en øget ligeværdighed i forholdet mellem ministerium og kunder, som re-
spondenterne i alle fire institutioner har efterlyst i de åbne besvarelser. Det efterlader et 
klart indtryk af behov for overvejelser om, hvordan en større respekt for kundernes dag-
ligdag, en mere ligeværdig dialog, øget inddragelse og samarbejde kan forenes med mi-
nisteriets regel- og kontrolarbejde.  

 

En moderne institution er også kendetegnet ved nogle af de samme forhold som kunde-
orienteringen, særligt en god service og kommunikation. Muligvis er det derfor, Fiskeridi-
rektoratet får den højeste placering på dette parameter, da direktoratet også ligger i front 
på disse to områder. Hvis ministeriet ønsker at optræde som en moderne virksomhed er 
det derfor væsentligt at gøre en indsats på områder, der er essentielle for kundernes op-
fattelse af service – det vil sige hurtige svartider, god og forståelig kommunikation, mu-
lighed for at kunderne kan få svar fra kompetente medarbejdere m.m.  

 

12.8. Anledning til at lære af hinandens gode indsatser 

Benchmarken giver ikke umiddelbart svar på, hvorfor og hvordan nogle af ministeriets 
institutioner bliver bedre vurderet. Men det vil være oplagt at udnytte denne analyse som 
grundlag for at kigge nærmere på, hvorfor fx servicen er bedre i nogle institutioner end 
andre – og se, om de øvrige institutioner kan lære af dette. På den måde kan benchmar-
ken bruges som løftestang til at give hele ministeriet et skub i retning af at leve op til sine 
værdier og styrke forholdet til sine kunder.  
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13. Benchmark med andre offentlige institutioner 

I det følgende sammenlignes resultaterne fra Fødevareministeriets kundetilfredsheds-
analyse med resultater fra kundeundersøgelser udført af andre offentlige organisationer. 

 

Der er ikke tale om en direkte benchmark forstået på den måde, at undersøgelserne ikke 
er udført efter direkte sammenlignelig metode. Derfor må der ikke sluttes direkte fra en 
undersøgelse til en anden. Sammenligningen kan derimod tjene til at perspektivere og 
inspirere til overvejelser i Fødevareministeriet. 

 

Fødevareministeriet vurderes gennemsnitligt 

Den generelle tilfredshed med Fødevareministeriets institutioner er gennemsnitligt, hvis 
man sammenligner med et bredt udvalg af offentlige organisationer som vist i figuren. Al-
le undersøgelser er foretaget blandt organisationernes kunder. 

 

 

 

 

Alle undersøgelser er scoret på en fempunktsskala med værdien tre som neutral, og 
skalaen kan dermed sammenlignes med de skalaer, som er anvendt i Fødevareministe-
riets undersøgelse. Resultaterne viser en moderat tilfredshed med de offentlige instituti-
oner, hvor alle scorer lidt over middel. Dette er et velkendt billede.  
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Tallene for Teknisk Forvaltning, SU, SKAT, politiet, de sociale myndigheder og arbejds-
formidlingen stammer fra en undersøgelse udført af SKAT i 2008. De øvrige undersø-
gelser er enkeltstående undersøgelser. 

 

Finanstilsynet og Arbejdstilsynet er mest direkte sammenlignelige i forhold til målgrup-
pen, da der her er tale om undersøgelser blandt virksomheder, som der føres tilsyn med. 
Finanstilsynet ligger på samme niveau som Fødevareministeriet. Arbejdstilsynet ligger 
klart bedre. Det kunne give anledning til en nærmere undersøgelse af, hvad der er årsa-
gen til dette – og om Fødevareministeriet eventuelt kan bruge disse erfaringer til inspira-
tion.  

  

Miljøstyrelsen dækker over en undersøgelse blandt både borgere og SMV’ere. Ser man 
på resultatet kun for SMV’ere, ligger tilfredsheden på 3,53, hvilket er samme niveau som 
Fødevareministeriet.  


