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Om undersøgelsen 
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Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos 

styrelsens kunder. Spørgsmålene i målingen er de samme, som i den undersøgelse, der i 

2010 blev gennemført i Fødevarestyrelsen. 

Nedenfor præsenteres først undersøgelsens overordnede konklusioner og Advice’s 

anbefalinger. Derefter beskrives resultaterne af de enkelte temaer i undersøgelsen: 

Overordnet tilfredshed, service, kommunikation, fagligt arbejde, selvbetjening og omdømme. 

For hvert tema præsenteres først resultaterne for den samlede kundegruppe. Derudover har 

Advice fremhævet de steder, hvor der er særligt interessante forskelle i besvarelser mellem 

kundegrupperne fordelt på f.eks. virksomhedsstørrelse eller eller branche.  

For hvert tema præsenteres endvidere pointer, der går igen i de kommentarer, som kunderne 

har angivet i undersøgelsen.  

Derefter sammenlignes resultaterne fra undersøgelsen med resultatet fra Fødevarestyrelsens 

tilfredshedsmåling i 2010 samt den tilfredshedsmåling, som NaturErhvervstyrelsen har 

gennemført i juni 2013. 

Afslutningsvis er undersøgelsens metode beskrevet. 

Læsevejledning til rapporten. 



Hovedkonklusioner og anbefalinger 
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Hovedkonklusioner 
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Kundernes tilfredshed med Fødevarestyrelsen er stort set uændret siden 2010 og ligger på et 

markant højere niveau end i NaturErhvervstyrelsen. Dog er kundernes tilfredshed faldet når det 

kommer til styrelsens selvbetjeningsløsninger, muligheden for at få personlig betjening, svartid på 

ansøgninger og henvendelser, vejledninger og styrelsens faglige begrundelser. 

 

Omkring seks ud af ti kunder er alt i alt tilfreds med Fødevarestyrelsen, mens kun omkring hver 

ottende er utilfreds. Samme mønster går igen i kundernes tilfredshed med styrelsens service og 

kommunikation. De mindre virksomheder er dog markant mindre tilfredse end større virksomheder.  

 

Kunderne synes i høj grad, at styrelsens information er forståelig og anvendelig, men kun omkring 

halvdelen er tilfreds med styrelsens evne til at forstå og sætte sig i virksomhedernes sted og oplever 

styrelsen som kundeorienteret. Denne utilfredshed går dog ikke igen når det kommer til styrelsens 

kontrolbesøg, hvor langt hovedparten af kunderne er tilfredse. 

 

Undersøgelsen peger desuden på, at mange af Fødevarestyrelsens kunder ikke har et nært forhold til 

styrelsen. Dette kommer til udtryk i en stor andel ”ved ikke”-svar – en andel, der dog er på omtrent 

samme niveau som i 2010. 

 

Hovedkonklusionerne fra analysens fem kapitler er gengivet på næste slide. 

Den overordnede tilfredshed er uændret siden 2010. 



Hovedkonklusioner 
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De vigtigste pointer fra tilfredshedsundersøgelsens fem områder 

Service 

•60% er tilfredse 

med styrelsens 

service, mens kun 

9% er utilfreds. 

 

•Flest kunder er 

tilfredse med 

muligheden for 

personlig 

betjening, mens 

færrest er tilfredse 

med svartiden på 

henvendelser og 

muligheden for at 

få fat på rette 

person i styrelsen. 

 

•Se slide 11-14 

Kommunikation 

•60% er tilfredse 

med styrelsens 

kommunikation, 

mens kun 8% er 

utilfredse. 

 

•Kunderne er mest 

tilfredse med den 

mundtlige 

kommunikation og 

hjemmesiden og 

mest utilfredse 

med vejledninger. 

•  

•Omkring 80% 

synes, at 

information fra 

styrelsen er 

forståelig og giver 

konkret vejledning. 

 

•Se slide 15-20 

Fagligt arbejde 

•56% er tilfredse 

med den faglige 

kvalitet af 

styrelsens arbejde, 

mens kun 5% er 

utilfredse. 

 

•Omkring halvdelen 

er tilfredse med 

medarbejdernes 

evne til at vejlede 

og sætte sig i 

virksomhedens 

sted, mens omkring 

12% er utilfredse. 

 

•Omkring halvdelen 

synes, at styrelsen 

lytter til faglig 

kritik, mens 20% 

ikke synes dette. 

 

•79% er tilfredse 

med styrelsens 

kontrolbesøg og 

kun 8% er 

utilfredse. 

 

•Se slide 21-29 

Selvbetjening 

•55% oplever, at 

selvbetjenings-

løsningerne dækker 

deres behov, mens 

8% ikke oplever 

dette. 

 

•Omkring 40% synes 

det er let at bruge 

og få hjælp til 

selvbetjeningen, 

mens 14-19% er 

uenige i det. 

 

•Se slide 31 

Omdømme 

•47% opfatter 

Fødevarestyrelsens 

omdømme som 

godt, mens 19% 

opfatter det som 

dårligt. 

 

•Særligt de større 

virksomheder har 

et godt indtryk, 

mens ca. 25% af de 

mindre 

virksomheder har 

et dårligt indtryk. 

 

•Flest kunder 

opfatter styrelsen 

som fagligt dygtig, 

ansvarlig og 

engageret, mens 

færrest opfatter 

den som moderne 

og kundeorienteret. 

37% af kunderne 

opfatter ikke 

styrelsen som 

kundeorienteret. 

 

•Se slide 32-35 



Hovedkonklusioner 
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Kundernes overordnede tilfredshed med Fødevarestyrelsen er stort set uændret fra 2010 

til 2013 og kun faldet med 4 procentpoint fra 2010 til 2013, hvilket er indenfor den 

statistiske usikkerhed. Dog er tilfredsheden indenfor en række andre parametre faldet 

med omkring 6%, hvilket tyder på et generelt mindre fald i tilfredsheden.  

Sammenligningen viser omvendt et signifikant fald på over 8% i tilfredsheden på visse 

parametre, som f.eks. kundernes tilfredshed med selvbetjeningsløsningerne, muligheden 

for at få personlig betjening, svartid på ansøgninger og henvendelser, vejledninger og de 

faglige begrundelser. 

Fødevarestyrelsens kunder er mere tilfredse end NaturErhvervstyrelsens kunder. Andelen 

af Fødevarestyrelsens kunder, der er overordnet tilfredse er 22 procentpoint højere end 

for NaturErhvervstyrelsen. 24 procentpoint flere har et godt indtryk af Fødevarestyrelsens 

omdømme og 16 procentpoint flere er tilfredse med kontrolbesøgene i forhold til 

NaturErhvervstyrelsen. 

Den overordnede tilfredshed er uændret fra 2010 – og højere end hos 

NaturErhvervstyrelsens kunder 



Advice anbefaler 
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På baggrund af analysens resultater har Fødevarestyrelsen størst 

potentiale for at skabe mere tilfredse kunder ved at arbejde for: 

At forbedre de mindre virksomheders oplevelser med Fødevarestyrelsen 

At kunne tilbyde endnu mere brugervenlige og stabile selvbetjeningsløsninger og 

bedre mulighed for at få hjælp til selvbetjeningen 

Kortere svartider på både telefon og mail 

En endnu mere overskuelig hjemmeside, som er lettere at navigere rundt på. 

En større ensartethed i kontrollørernes tilgang til kontrolbesøget, herunder 

forståelse af regler, samt større fokus på vejledning frem for kontrol. 

Med fokus på at øge kundernes tilfredshed 



Metodiske hovedkonklusioner 
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Denne tilfredshedsundersøgelse er gennemført som et spørgeskema udsendt pr. mail blandt 

Fødevarestyrelsens kunder i juni 2013.  

364 respondenter har besvaret hele spørgeskemaet, mens yderligere 117 respondenter besvarede dele af 

spørgeskemaet, altså i alt 481 besvarelser. Spørgeskemaet blev udsendt til i alt 2495 kunder, men kun 

omkring 1250 modtog reelt spørgeskemaet, da omkring halvdelen af e-mail-adresserne ikke var i brug. 

Det giver en svarprocent på 38%. Antallet af besvarelser falder undervejs i spørgeskemaet og 

hovedparten af tilfredshedsspørgsmålene har mellem 370 og 400 kunder besvaret, hvilket giver en 

svarprocent på ca. 31%. En svarprocent på 31-38% er overordnet set tilfredsstillende for en analyse af 

denne type, og svarer til svarprocenten i undersøgelsen fra 2010 på 33%. 

På mange spørgsmål har en stor andel af kunderne svaret ”ved ikke” ved de enkelte spørgsmål (op til 

35%). Advice har valgt at medtage ”ved ikke”-besvarelserne i undersøgelsen, da de også blev talt med i 

undersøgelsen fra 2010 og i NaturErhvervstyrelsens undersøgelse, og det derfor ville være umuligt at 

sammenligne resultaterne, hvis de blev fjernet i denne undersøgelse. 

Med det angivne antal svar, er der en statistisk usikkerhed på op til +/- 5 procentpoint på den samlede 

base, mens den for de enkelte kundegrupper kan være lidt højere. På baggrund af ovenstående 

konkluderer Advice, at undersøgelsens resultater er valide inden for en usikkerhed på 5 procentpoint. 

Undersøgelsens metode er beskrevet i flere detaljer til sidst i denne rapport. 

Undersøgelsen er valid. 



Generel tilfredshed 
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Seks ud af ti er tilfredse med Fødevarestyrelsen – 

hver ottende er utilfreds 
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Seks ud af ti (59%) angiver, at de er 

tilfredse eller meget tilfredse med 

Fødevarestyrelsen, kun lidt flere 

end hver ottende (12%) svarer, at 

de er utilfredse eller meget 

utilfredse. 

Flest blandt detail-

fødevarevirksomheder (79%), 

kommuner (79%) og engros-

fødevarevirksomheder (69%) 

svarer, at de alt i alt er tilfredse 

eller meget tilfredse med 

Fødevarestyrelsen. 

Flest virksomheder med 51-250 

medarbejdere (79%) og 10-50 

medarbejdere (74%) er alt i alt 

tilfredse eller meget tilfredse med 

Fødevarestyrelsen. 

11% 

48% 

27% 

7% 

5% 

3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken/eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke/Ikke relevant

Hvor tilfreds er du alt i alt med 

Fødevarestyrelsen? 



Service 

TILFREDSHED MED FØDEVARESTYRELSENS SERVICE 
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Seks ud af ti er tilfredse med Fødevarestyrelsens 

service – hver tiende er utilfreds 
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Omkring seks ud af ti (63%) svarer, at 

de er tilfredse eller meget tilfredse 

med den service de modtager fra 

Fødevarestyrelsen. Ca. hver tiende 

(9%) svarer, at de er utilfredse eller 

meget utilfredse. 

Flest blandt kommuner (84%), detail- 

(79%) og engros-

fødevarevirksomheder (76%) svarer, 

at de er tilfredse eller meget 

tilfredse. 

Flest blandt virksomheder med 

mellem 51 og 250 medarbejdere 

(81%) og 10-50 medarbejdere (72%) 

svarer, at de er tilfredse eller meget 

tilfredse, mens færrest blandt 

enkeltmandsvirksomheder (58%) og 

virksomheder med færre end 10 

medarbejdere (55%) er tilfredse eller 

meget tilfredse med 

Fødevarestyrelsens service. 

12% 

51% 

22% 

5% 

4% 

6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken/eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke/Ikke relevant

Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, 

du modtager fra Fødevarestyrelsen? 



Omkring halvdelen er tilfredse med forskellige 

elementer af Fødevarestyrelsens services – hver 

ottende er utilfreds 
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Lidt flere end halvdelen (54%) blandt 

de adspurgte angiver, at de er 

tilfredse med muligheden for at få 

personlig vejledning i 

Fødevarestyrelsen. 

Lidt færre end halvdelen (45%) svarer, 

at de er tilfredse med svartiden i 

Fødevarestyrelsen. 

Fire ud af ti (40%) svarer, at de er 

tilfredse med muligheden for at få 

kontakt med den rette medarbejder 

over telefonen. 

Næsten tilsvarende (37%) svarer, at 

de er tilfredse med svartiden ved 

henvendelser. 

For alle forhold gælder det, at højst 

16% svarer, at de er utilfredse eller 

meget utilfredse med de forskellige 

elementer af Fødevarestyrelsens 

service. 

7% 

6% 

9% 

13% 

30% 

34% 

36% 

41% 

25% 

21% 

23% 

21% 

9% 

7% 

7% 

4% 

7% 

6% 

7% 

4% 

22% 

26% 

18% 

16% 
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Svartiden ved henvendelser
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Svartid fx på ansøgninger,
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Forslag fra kunderne til forbedring af 

Fødevarestyrelsens service 
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En stor andel af de adspurgte skriver i de åbne svarkategorier, at de oplever 

meget lang ventetid ved telefoniske henvendelser og langsom respons ved 

henvendelser per e-mail. 

Flere efterspørger også bedre mulighed for at finde direkte 

kontaktoplysninger på de relevante medarbejdere på internettet. Evt. tildele 

virksomhederne faste kontaktpersoner, så sagsbehandlingen ikke skal ”startes 

forfra” hver gang der rettes henvendelse. 

Nogle oplever, at ansøgninger, blanketter og indberetninger kan være svære 

at udfylde – flere virksomheder efterspørger vejledning til dette. Flere nævner 

desuden, at sagsbehandlingstiden ift. ansøgninger kan være 

uforholdsmæssigt lang. 

Nogle efterspørger nyhedsbreve med opdateringer om nye love, regler og 

procedurer, så virksomhederne ikke selv skal bruge uhensigtsmæssigt meget 

tid på at holde sig opdaterede. 



Kommunikation 

TILFREDSHED MED FØDEVARESTYRELSENS KOMMUNIKATION 
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Seks ud af ti er tilfredse med Fødevarestyrelsens 

kommunikation – kun 8% er utilfredse 
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Seks ud af ti (60%) svarer, at de er 

tilfredse eller meget tilfredse med 

kommunikationen fra 

Fødevarestyrelsen.  

Færre end hver tiende (8%) svarer, at 

de er utilfredse eller meget 

utilfredse. 

Flest blandt kommuner (80%) og 

detail-fødevarevirksomheder (71%) 

svarer, at de er tilfredse eller meget 

tilfredse med kommunikationen fra 

Fødevarestyrelsen. 

Flest blandt virksomheder med 51-

250 medarbejdere (71%) svarer, at de 

er tilfredse eller meget tilfredse med 

kommunikationen fra 

Fødevarestyrelsen. 

9% 

51% 

28% 

6% 

2% 

4% 
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Få er utilfredse med de enkelte elementer i 

Fødevarestyrelsens kommunikation 
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Kun omkring 10% eller færre af kunderne er utilfredse 

eller meget utilfredse med de enkelte elementer i 

styrelsens kommunikation som f.eks. breve, 

hjemmesiden og mundtlig kommunikation. 

Næsten seks ud af ti (58%) angiver, at de er tilfredse 

eller meget tilfredse med Fødevarestyrelsens 

mundtlige kommunikation. 

Halvdelen (50%) svarer, at de er er tilfredse eller 

meget tilfredse med Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

Tilsvarende angiver knapt halvdelen (47%), at de er 

tilfredse eller meget tilfredse med Fødevarestyrelsens 

vejledninger. 

Fire ud af ti (41%) svarer, at de er tilfredse eller meget 

tilfredse med Fødevarestyrelsens breve, mens hver 

tredje (36%) svarer, at de er tilfredse eller meget 

tilfredse med Fødevarestyrelsens nyhedsbreve. 

Hele 29 % af de adspurgte ved ikke om de er tilfredse 

eller utilfredse Fødevarestyrelsens nyhedsbrev, 

hvilket kan tyde på, at de ikke modtager 

nyhedsbrevet. 

3% 
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Informationen er forståelig og giver konkret 

vejledning 
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Flere end otte ud af ti (84%) 

angiver, at den information de 

modtager fra Fødevarestyrelsen i 

nogen, høj eller meget høj grad er 

forståelig. Hver tiende svarer, at 

informationen i ringe grad eller 

slet ikke er forståelig. 

Otte ud af ti (79%) svarer, at den 

information de modtager i nogen, 

høj eller meget høj grad giver 

konkret vejledning til, at de kan 

opfylde reglerne. Fjorten procent 

svarer, at dette i ringe grad eller 

slet ikke er tilfældet. 
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Blandet opbakning til nye kommunikationskanaler – 

tidsfrister via sms modtages mest positivt 

10-12-2013 © Copyright  19 

omkring fire ud af ti (43%) svarer, at de i 

nogen, høj eller meget høj grad ville benytte 

sig af muligheden for at modtage information 

om tidsfrister og møder fra Fødevarestyrelsen 

via sms. 

Detail-fødevarevirksomheder, dyrlæger og 

virksomheder med færre end 10 medarbejdere 

er mest positive for at modtage information om 

tidsfrister og møder via sms. 

Hver fjerde (26%) svarer, at de i nogen, høj 

eller meget høj grad ville benytte sig af 

muligheden for at indberette til 

Fødevarestyrelsen via mobiltelefon. 

Detail-fødevarevirksomheder og virksomheder 

med mere end 250 medarbejdere er mest 

positive overfor at indberette via mobiltelefon. 

31 % svarer, at de i nogen, høj eller meget høj 

grad vil benytte sig af muligheden for at 

besøge Fødevarestyrelsens hjemmeside via 

mobiltelefon. 

Detail-fødevarevirksomheder og virksomheder 

med over 250 medarbejdere er mest positive 

overfor at besøge hjemmesiden via mobiltelefon. 
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Elektronisk kommunikation kan blandt andet ske via 

sms og via mobiltelefoner, der kan gå på nettet. 

Hvilken af følgende vil du benytte dig af, hvis 

Fødevarestyrelsen åbner for muligheden? 

I meget høj grad I høj grad I nogen grad

I ringe grad Slet ikke Ved ikke/Ikke relevant
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En stor andel af kunderne efterspørger en mere overskuelig hjemmeside, 

som er lettere at navigere rundt på. 

Flere oplever, at kontrollørerne kan forekomme meget dømmende under 

kontrollen og efterspørger i højere grad en vejledende tilgang. 

Virksomhederne giver udtryk for, at det også er i deres egen interesse at 

overholde reglerne. 

Flere af virksomhederne oplever, at der er inkonsistens i kontrollanternes 

fortolkning af reglerne, hvilket betyder, at virksomhederne selv bliver 

usikre på, hvilken fortolkning der er korrekt. 

 

Forslag fra kunderne til forbedringer af 

Fødevarestyrelsens kommunikation 



Faglighed 

VURDERING AF FØDEVARESTYRELSENS FAGLIGE ARBEJDE 
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Halvdelen af kunderne er tilfredse med det faglige 

arbejde i Fødevarestyrelsen – få er utilfredse 
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Flere end halvdelen (56%) angiver, at de er tilfredse 

eller meget tilfredse med den faglige kvalitet af 

arbejdet i Fødevarestyrelsen. 

Flest blandt detail- (85%) og engros-

fødevarevirksomheder (74%), kommuner (80%) og 

virksomheder med mere end 10 ansatte (76%) er 

tilfredse eller meget tilfredse med den faglige kvalitet. 

En næsten tilsvarende andel (55%) svarer, at de er 

tilfredse eller meget tilfredse med medarbejdernes 

evne til at vejlede, så de ved, hvordan love og regler 

efterleves. 

Flest blandt detail- (80%) og engros-

fødevarevirksomheder (66%) samt kommuner (76%) er 

tilfredse eller meget tilfredse med medarbejdernes 

evne til at vejlede. 

Halvdelen (50%) svarer, at de er tilfredse eller meget 

tilfredse med medarbejdernes evne til at sætte sig 

ind i deres virksomheds situation. 

Flest blandt detail- (71%) og engros-

fødevarevirksomheder (69%) samt kommuner (76%) 

svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med 

medarbejdernes evne til at sætte sig ind i 

virksomhedens situation. 

På de tre spørgsmål er andelen af utilfredse kunder 

lav. 
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Afgørelser opleves overordnet set som både faglige 

og velbegrundede – med mulighed for forbedringer 
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Syv ud af ti (70%) angiver, at de i 

nogen, høj eller meget høj grad 

oplever Fødevarestyrelsens afgørelser 

som forståelige. Dog svarer 

halvdelen af disse (35%), at de kun i 

nogen grad oplever afgørelserne som 

forståelige. 

Færre end hver femte (14%) svarer, at de 

i ringe grad eller slet ikke oplever 

afgørelserne som forståelige. 

Omkring to tredjedele (65%) angiver, 

at de i nogen, høj eller meget høj 

grad oplever Fødevarestyrelsens 

afgørelser som fagligt 

velbegrundede. Her er det dog også 

31%, der kun i nogen grad oplever 

afgørelserne som fagligt 

velbegrundede. 

Færre end hver femte (18%) svarer, at de 

i ringe grad eller slet ikke oplever 

afgørelserne som fagligt velbegrundede. 
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Halvdelen oplever, at Fødevarestyrelsen lytter til 

faglig kritik og forslag – 20% oplever det ikke 
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Halvdelen oplever, at 

Fødevarestyrelsen i nogen, høj 

eller meget høj grad lytter til faglig 

kritik og forslag. Dog er det kun 

17%, der i høj eller meget høj grad 

oplever dette. 

Kun hver femte (20%) mener, at 

Fødevarestyrelsen i ringe grad eller 

slet ikke lytter til faglig kritik. 

Det er hovedsageligt detail- (36%) 

og engros-fødevarevirksomheder 

(20%) samt virksomheder med 

mellem 10-50 medarbejdere (31%) 

og flere end 250 medarbejdere 

(33%), der svarer, at 

Fødevarestyrelsen i høj eller meget 

høj grad lytter til faglig kritik. 
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Forslag fra kunderne til forbedring af 

Fødevarestyrelsens faglige arbejde 
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Flere virksomheder efterspørger større kontinuitet i hvilke kontrollanter 

der besøger virksomheden, og større konsistens i forhold til hvordan 

reglerne fortolkes. Dette kunne evt. løses med indførelse af tjeklister. 

Nogle virksomheder oplever, at nogle kontrollører har svært ved at sætte 

sig ind i virksomhedens situation, hvorfor kontrolbesøg kan være meget 

ressourcekrævende for virksomhederne. Virksomhederne peger selv på, 

at det kan løses ved mere kontinuitet i forhold til hvilke kontrollører, der 

besøger virksomhederne. 

Enkelte virksomheder har oplevet decideret forkert vejledning. Disse 

efterspørger større faglig ekspertise og i særlig grad kontinuitet i, hvilke 

kontrollører, der kommer på besøg. 



Bred tilfredshed med Fødevarestyrelsens 

kontrolbesøg 
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Omkring otte ud af ti (79%) 

angiver, at de er tilfredse eller 

meget tilfredse med 

Fødevarestyrelsens kontrolbesøg. 

Færre end hver tiende (8%) svarer, 

at de er utilfredse eller meget 

utilfredse med kontrolbesøgene. 

Det er i særlig grad detail-

fødevarevirksomheder (79%), 

kommuner (95%) og virksomheder 

mellem 51 og 250 medarbejdere 

(88%), som svarer, at de er 

tilfredse eller meget tilfredse med 

de kontrolbesøg, de har haft i 

løbet af det seneste år. 
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Positive tilbagemeldinger om kontrollørernes 

arbejde 
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Omkring syv ud af ti (69%) svarer, at 

resultatet af kontrollen i høj eller 

meget høj grad var klar og 

velbegrundet. Færre end hver tiende 

(7%) svarer, at dette i ringe grad eller 

slet ikke var tilfældet. 

Flere end to ud af tre (68%) svarer, at 

kontrolløren havde den nødvendige 

faglige viden, færre end hver tiende (6%) 

svarer, at dette ikke var tilfældet. 

To ud af tre (66%) svarer, at kontrolløren 

var god til at vejlede om reglerne, færre 

end hver tiende (8%) svarer, at dette ikke 

var tilfældet. 

Flere end seks ud af ti (63%) svarer, at 

kontrolløren var i stand til at sætte sig 

ind i virksomhedens forhold. Færre end 

hver tiende (8%) svarer, at dette ikke var 

tilfældet. 

Halvdelen (50%) svarer, at kontrolbesøg 

bidrager til, at de kan gøre tingene på 

mere hensigtsmæssige måder. Lidt færre 

end hver femte (18%) svarer, at dette 

ikke er tilfældet. 
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Faglig kvalitet og klar besked om regler er de 

vigtigste forhold for kunderne 
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Seks ud af ti angiver, at den faglige 

kvalitet af kontrollen (61%) og klar 

besked om reglerne (60%) er blandt 

de vigtigste forhold for dem og deres 

virksomhed i forbindelse med 

kontrolbesøg. 

Lidt færre end fire ud af ti svarer, at 

forklaring af kontrollens formål (38%) og 

opfyldelse af kontrollens formål (37%) er 

blandt de vigtigste forhold for dem og 

deres virksomhed i forbindelse med 

kontrolbesøg. 

Hver tredje svarer, at hurtigt svar på 

resultaterne af kontrollen (34%) og lave 

omkostninger ved kontrolbesøg (33%) er 

blandt de vigtigste forhold for dem og 

deres virksomhed i forbindelse med 

kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen. 

Færre end hver tyvende (3%) svarer, at 

muligheden for at rekvirere kontrolbesøg 

døgnet rundt er blandt de vigtigste 

forhold. 

3% 

33% 

34% 

37% 

38% 

60% 

61% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Mulighed for at rekvirere kontrol døgnet

rundt

Lave omkostninger ved kontrolbesøg

Hurtigt svar på resultatet af kontrollen

Kontrollen opfylder sit formål

Kontrolløren forklarer kontrollens formål

på en god måde

Du får klar besked om reglerne

Den faglige kvalitet af kontrollen

Hvilke forhold er vigtigst for dig/din virksomhed i 

forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrolbesøg? 

Sæt maks. 3 kryds. 



Forslag fra kunderne til forbedring af kontrolbesøg 
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Virksomhederne søger konsistens i forhold til hvilke kontrollører, der 

kommer på besøg og i forhold til, hvordan reglerne fortolkes – herunder 

at kontrolløren har den nødvendige faglige indsigt. 

Nogle virksomheder ønsker mulighed for at kunne kontakte kontrolløren 

efterfølgende. 

Flere af virksomhederne efterspørger en højere grad af dialog, forståelse 

og samarbejde frem for afstraffelse og sanktioner. 



Selvbetjening 

VURDERING AF FØDEVARESTYRELSENS SELVBETJENINGSLØSNINGER 
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Fire ud af ti synes, at det er let at bruge 

selvbetjeningen – hver femte er uenig. 
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Lidt over halvdelen af kunderne er enige eller 

meget enige i, at de nuværende 

selvbetjeningsmuligheder dækker deres behov. 

Under en tiendedel (8%) er uenige eller meget 

uenige i dette. 

Fire ud af ti (40%) svarer, at det er let at bruge 

selvbetjening. Hver femte (19%) er uenige i dette.  

Lidt færre (37%) er enige eller meget enige i at 

hjælpen til selvbetjening er tilfredsstillende, mens 

14% er uenige eller meget uenige i dette. 

Flere af virksomhederne skriver i det åbne 

tekstfelt, at de online selvbetjeningsmuligheder er 

ustabile. 

Mellem hver tredje og halvdelen af kunderne har 

svaret ved ikke/ikke relevant på spørgsmålene om 

selvbetjening. Disse besvarelser er talt med her, da 

de også var talt med i undersøgelsen fra 2010. 

Hvis man udelader den andel af kunderne, der har 

svaret ”ved ikke” er 68% af de resterende kunder, 

enige i, at det er let at bruge selvbetjening, mens 

en tredjedel (33%) er uenige. 
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Note: Resultatet er udregnet ved at fjerne den 

fjerdedel af kunderne, der svarede ”hverken/eller”, da 

denne mulighed ikke blev givet i undersøgelsen i 

2010. Dette er også en af forklaringer på det store 

antal ”ved ikke” svar. Det medfører også, at 

usikkerheden på resultatet af dette spørgsmål er 

større end de angivne +/- 5 procentpoint med størst 

sandsynlighed for, at kunderne reelt er mere tilfredse, 

end resultatet ovenfor giver udtryk for. 

 



Omdømme 

VURDERING AF FØDEVARESTYRELSENS OMDØMME 
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Større virksomheder har den mest positive 

opfattelse af Fødevarestyrelsens omdømme 
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Næsten halvdelen (47%) opfatter 

Fødevarestyrelsens omdømme som 

godt eller meget godt. Færre end 

hver femte (19%) svarer, at de 

opfatter omdømmet som dårligt 

eller meget dårligt. 

Det er i særlig grad detail-

fødevarevirksomheder (73%) og 

kommuner (80%), der har et godt 

eller meget godt indtryk af 

Fødevarestyrelsens omdømme. 

Virksomheder med 10-50 ansatte 

(65%), 51-250 ansatte (70%) og 

mere end 250 ansatte (64%) har 

generelt en bedre opfattelse af 

Fødevarestyrelsens omdømme end 

mindre virksomheder. 
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Fagligt dygtig, ansvarlig og engageret passer på de 

flestes opfattelse af Fødevarestyrelsen 
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Otte ud af ti (79%) opfatter 

Fødevarestyrelsen som fagligt 

dygtig, mens tre fjerdedele 

opfatter Fødevarestyrelsen som 

ansvarlig (75%) og engageret 

(72%).  

Omkring halvdelen er enig i, at 

styrelsen præger udviklingen på sit 

område og opfatter styrelsen som 

moderne (53%). 

Færrest er enige i, at styrelsen er 

kundeorienteret (48%), mens hele 

37% ikke mener, at styrelsen er 

kundeorienteret. 
Note: Resultatet er udregnet ved at fjerne omkring 30% af 

kunderne, der havde svaret ”hverken/eller”, da denne mulighed 

ikke blev givet i undersøgelsen i 2010. Det medfører også, at 

usikkerheden på resultatet af dette spørgsmål er større end de 

angivne +/- 5 procentpoint med størst sandsynlighed for, at 

kunderne reelt er mere enige, end resultatet ovenfor giver 

udtryk for. 
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Forslag fra kunderne til hvordan Fødevarestyrelsen 

kan inddrage virksomheder og brancher i det faglige 

arbejde 
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Flere virksomheder efterspørger, at forholdet mellem kontrollør og 

virksomhed i højere grad bør have karakter af vejledning og samarbejde 

og være mere dialogorienteret, end det er tilfældet i dag. 

Nogle virksomheder angiver, at de har oplevet inkonsistens i 

kontrollørernes fortolkning af reglerne og at nogle af kontrollørerne har 

en tendens til at tage det personligt, hvis virksomhederne er uenige i 

deres fortolkninger.  



Benchmark Fødevarestyrelsen 2010 
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Kundernes overordnede tilfredshed med Fødevarestyrelsen er stort set 

uændret fra 2010 til 2013 og kun faldet med 4 procentpoint fra 2010 til 

2013, hvilket er indenfor den statistiske usikkerhed.  

Tilfredsheden er på en række parametre som f.eks. medarbejdernes evne til at 

sætte sig i virksomhedernes sted eller tilfredsheden med styrelsen breve 

faldet med omkring 6 procentpoint, hvilket næsten er indenfor de statistiske 

usikkerhed. Dog tyder faldet på tværs af en række parametre på, at der reelt 

er sket et lille fald i tilfredsheden. 

Sammenligningen viser et signifikant fald i tilfredsheden på 8 procentpoint 

eller mere på visse parametre. Det gælder tilfredsheden med: 

Muligheden for at få personlig vejledning, der er faldet med 13 procentpoint 

Svartid på ansøgninger og henvendelser, der er faldet med 11-12 procentpoint 

Vejledninger, der er faldet 10 procentpoint 

Selvbetjeningsløsningerne, der er faldet med omkring 8 procentpoint 

Muligheden for at få kontakt med rette person, der er faldet med 8 procentpoint 

Den mundtlige kommunikation, der er faldet med 8 procentpoint 

De faglige begrundelser i afgørelser, der er faldet med 7 procentpoint 

Tilfredsheden er stort set uændret på de overordnede parametre 



Om undersøgelsen 

METODE: UDSENDELSE, SVARPROCENT OG RESPONDENTERNES BAGGRUNDSDATA 
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Om undersøgelsen 
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Undersøgelsen er foretaget ved udsendelse af spørgeskema pr. e-mail til et udsnit af 

Fødevarestyrelsens kunder, med stratificering på tværs af kundesegmenter. Udsendelsen af 

spørgeskemaet blev foretaget den 30. maj og undersøgelsen blev lukket den 15. juli. 

364 respondenter har besvaret hele spørgeskemaet, mens yderligere 117 respondenter besvarede 

dele af spørgeskemaet, altså i alt 481 besvarelser. Spørgeskemaet blev udsendt til i alt 2495 kunder, 

men kun omkring 1250 modtog reelt spørgeskemaet, da omkring halvdelen af e-mail-adresserne ikke 

var i brug. Det giver en svarprocent på 38%. Antallet af besvarelser falder undervejs i spørgeskemaet 

og hovedparten af tilfredshedsspørgsmålene har mellem 370 og 400 kunder besvaret, hvilket giver 

en svarprocent på ca. 31%. En svarprocent på 31-38% er overordnet set tilfredsstillende for en analyse 

af denne type, og svarer til svarprocenten i undersøgelsen fra 2010 på 33%. 

På mange spørgsmål har en stor andel af kunderne svaret ”ved ikke” ved de enkelte spørgsmål (op til 

35%). Advice har valgt at medtage ”ved ikke”-besvarelserne i undersøgelsen, da de også blev talt med 

i undersøgelsen fra 2010 og i NaturErhvervstyrelsens undersøgelse, og det derfor ville være umuligt 

at sammenligne resultaterne, hvis de blev fjernet i denne undersøgelse. 

Med det angivne antal svar, er der en statistisk usikkerhed på op til +/- 5 procentpoint på den 

samlede base, mens den for de enkelte kundegrupper kan være lidt højere. På baggrund af 

ovenstående konkluderer Advice, at undersøgelsens resultater er valide inden for en usikkerhed på 5 

procentpoint. 

Hvis man valgte at fjerne ”ved ikke” besvarelserne ville resultatet af det enkelte spørgsmål blot blive 

forstærket. Hvis andelen af utilfredse kunder udgør den største gruppe når ”ved ikke” besvarelserne 

er talt med, vil denne andel blot stige uden ”ved ikke” besvarelserne. 

Om spørgeskemaet, udsendelse og svarprocent 
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Fire ud af ti (41%) blandt respondenterne er 

landmænd eller akvakulturbrugere, mens hver 

femte (19%) er detail- og hver tiende (10%) er 

engros-fødevarevirksomheder. Fire procent er 

dyrlæger, mens få er landbrugskonsulenter. 

Tre procent svarer, at de ikke har kontakt med 

fødevarestyrelsen det seneste år. 

Blandt de respondenter, der svarer andet ligger 

en stor andel inden for restaurant, kantine eller 

cafeteria og daginstitution eller børnehave. 

Flere end halvdelen blandt de respondenter, 

der har haft kontakt med fødevarestyrelsen, 

har haft kontrolbesøg (53%), fire ud af ti (38%) 

har haft telefoniske kontakt, hver tredje har 

besøgt hjemmesiden (33%), eller haft kontakt 

via e-mail (31%). Flere end hver fjerde (28%) har 

foretaget indberetning via selvbetjening, mens 

hver femte har skrevet et brev. Én ud af 

hundrede har indberettet elektronisk 

information via mobiltelefon. 

Blandt de respondenter, der svarer, at de har 

haft en anden form for kontakt, svarer de fleste, 

at de ikke har haft kontakt med 

Fødevarestyrelsen 
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Om undersøgelsen 

Respondenternes fordeling på kundesegmenter 
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Blandt respondenterne 

repræsenterer syv ud af ti (71%) 

virksomheder med færre end 10 

ansatte. Tre procent af 

besvarelserne kommer fra 

virksomheder med flere end 250 

ansatte, mens fem procent 

kommer fra virksomheder med 

mellem 51 og 250 ansatte. 

Hver tredje blandt respondenterne 

er over 56 år (34%), halvdelen er 

mellem 41 og 55 år (49%) og 

seksten procent er mellem 26 og 

40 år. Ingen af respondenterne er 

under 25 år. 

Blandt respondenterne er 31% 

kvinder og 69% mænd. 
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