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Om undersøgelsen
Denne undersøgelse er lavet af MEGAFON i samarbejde med Fødevarestyrelsens med henblik på at afdække 
tilfredsheden blandt Fødevarestyrelsens kunder. 

Undersøgelsen er udført planmæssigt som web-undersøgelse i perioden fra d. 8. juni 2015 til d. 29. juni 2015 på 
baggrund af kundelister udleveret af Fødevarestyrelsen – i alt har 2653 kunder modtaget undersøgelsen. 518 
respondenter har besvaret hele skemaet, mens yderligere 35 respondenter har besvaret dele af det. Antallet af 
besvarelser falder således løbende igennem spørgeskemaet. Svarprocenten er på 21% ved første spørgsmål og 
falder herefter til 20% ved spørgeskemaets sidste spørgsmål. Med henblik på, at der er tale om en 
webundersøgelse af en ganske betydelig længde (ca. 15 minutter), vurderes dette resultat at være tilfredsstillende. 

Såfremt Fødevarestyrelsen fremover ønsker en højere svarprocent anbefales en reduktion af spørgsmål samt 
gennemførelse af telefoniske interview. Med en stigning af web baserede kundetilfredshedsundersøgelser i 
markedet generelt opleves et fald i besvarelser i denne type undersøgelser. Så for at opnå en højere svarprocent og 
dermed en højere grad af repræsentativitet, anbefaler MEGAFON fokus på kortere undersøgelser og supplerende 
telefoniske interview. 

I den efterfølgende kommentering, vil der i de spørgsmål, hvor det er muligt og relevant, blive sammenlignet med 
undersøgelserne fra 2010 og 2013. 

Forskelle er kommenteret ved et 95%-signifikansniveau. Dette betyder, at en observeret forskel kun er 
kommenteret, når forskellen ligger uden for det konfidensinterval i normalfordelingen, der med en sikkerhed på 95% 
indeholder forskellen. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig 
sammenhæng. Afvigelser, der ligger inden for dette konfidensinterval, kan ikke beskrives som en egentlig forskel, 
men kan blot være udtryk for tilfældighed.  

I kommenteringen kan der være +/- 1% til forskel i sammenlægningen af resultater i forhold til tal, der står i 
parentes, hvilket skyldes afrundinger. 



Om undersøgelsen
Størstedelen (63%) af respondenterne i undersøgelsen er engros-fødevarevirksomheder (32%) eller detail-
fødevarevirksomheder (31%). 8% af respondenterne er landmænd eller akvakulturbrugere, 5% er dyrlæger, 3% er 
kommuner, mens næsten ingen (ca. 0%) er landbrugskonsulenter. 21% svarer, at der er anden baggrund for deres 
henvendelse til Fødevarestyrelsen. 

Langt størstedelen af respondenterne (82%) har haft kontakt med Fødevarestyrelsen ved kontrolbesøg, næsten 
halvdelen har enten været i telefonisk kontakt (46%), kontakt via e-mail (44%) eller har besøgt hjemmesiden (42%). 
Hver fjerde (24%) har indberettet eller ansøgt via selvbetjeningsløsninger, 16% har haft kontakt via brev, 12% ved andre 
fysiske møder, mens få har haft kontakt via SMS (4%), har hentet eller indberettet elektronisk information via 
mobiltelefon (2%) eller haft anden form for kontakt (4%).
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Om undersøgelsen
16% af virksomhederne i undersøgelsen er enkeltmandsvirksomheder, 39% har 2-9 ansatte og 24% har 10-50 
ansatte. 12% har 51-250 ansatte, mens 9% har over 250 ansatte. Sammenlignet med undersøgelsen fra 2013, hvor 
enkeltmandsvirksomhederne var den største gruppe, er respondenterne en smule mere jævnt fordelt over de 
forskellige virksomhedsstørrelser.

0% af de adspurgte er under 26 år, 15% er mellem 26 og 40 år, 57% er mellem 41 og 55 år, mens 27% er over 55 år. 
På dette område ligner sammensætningen stikprøven fra 2013, hvilket taler for at de to undersøgelser er 
sammenlignelige.

16%

39%

24%

12%

9%

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

Kun mig selv

Færre end 10

10-50

51-250

Over 250

0%

15%

57%

27%

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

Under 26 år

26-40 år

41-55 år

Over 55 år

Hvor mange ansatte er der i din virksomhed? Hvad er din alder?



Overordnet set er der ikke sket større forandringer i tilfredsheden sammenlignet med undersøgelsen i 2013 – hverken 
for den generelle tilfredshed, tilfredsheden med service eller tilfredsheden med kontrolbesøg. Det samme gælder for 
tilfredsheden med kvaliteten af det faglige arbejde samt kommunikationen. Generelt ses det dog, at der i denne 
undersøgelse har været større succes med at få respondenterne til at give deres mening til kende sammenlignet med 
undersøgelserne i 2013 og 2010, idet der er væsentligt færre ”ved ikke”- samt ”hverken/eller”-svar. Det har flere steder 
den konsekvens, at andelen af tilfredse ser ud til at være steget samtidig med, at andelen af utilfredse også er steget –
dermed kan der ikke siges noget entydigt om udviklingen i positiv eller negativ retning.

Gennemgående i undersøgelsen er dyrlægerne i mindre grad tilfredse med Fødevarestyrelsen, mens engros-
fødevarevirksomheder og kommunalt ansatte på en række områder er mere tilfredse end de øvrige. 

Tilfredsheden er særligt højt hvad angår kontrolbesøgene, hvor 75% erklærer sig tilfredse/meget tilfredse. For de øvrige 
områder (service, kommunikation og faglighed) ligger andelen af tilfredse/meget tilfredse mellem 63% og 61%.

Hovedkonklusioner
Opsummering af den overordnede tilfredshed
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Hovedkonklusioner
Tilfredshed fordelt på branche

Andelen, der alt i alt er tilfredse/meget tilfredse med Fødevarestyrelsen, er højere end gennemsnittet blandt 
Fødevarevirksomheder, både detail- (72%) og engrosvirksomheder (71%), samt kommunalt ansatte (82%). Omvendt er 
tilfredsheden lavere blandt landmænd/akvakulturbrugere (40%) og dyrlæger (26%). 



Hovedkonklusioner
Opsummering af resultaterne inden for de seks hovedområder

• 62% af de 
adspurgte er 
tilfredse med 
kommunikationen, 
mens 14% er 
utilfredse.

• Flertallet af 
kunderne finder 
informationen 
letforståelig og 
finder den konkret 
vejledende om 
regler.

• Der er størst 
tilfredshed med 
kommunikationen 
ved fysisk 
fremmøde som 
ved kontrolbesøg, 
og det er også 
denne type 
kommunikation, 
der efterspørges 
fremadrettet.

• 62% er tilfredse 
med den faglige 
kvalitet af arbejdet, 
mens 11% 
utilfredse.

• Særligt 
medarbejdernes 
evne til at vejlede 
om love og regler 
opnår en høj andel 
tilfredse

• Det er dog under 
halvdelen, der 
oplever styrelsens 
afgørelser som 
velbegrundede og 
forståelige.

• Ligeledes er det 
under halvdelen af 
respondenterne, 
der mener, at 
Fødevarestyrelsen 
lytter til faglig kritik 
og forslag.

• 86% har haft 
kontrolbesøg 
inden for det 
seneste år. 

• Af disse var 75% 
tilfredse med 
kontrolbesøgene, 
mens 11% var 
utilfredse.

• Størst var 
tilfredsheden med 
fagligheden i 
kontrollens 
resultat.

• Netop fagligheden 
bliver også nævnt 
som det vigtigste 
aspekt af 
kontrolbesøg 
samt, at man i 
forbindelse med 
besøg får klar 
information om 
regler.

• 55% mener, at den 
nuværende 
selvbetjening 
dækker deres 
behov, mens 10% 
mener, det ikke 
dækker deres 
behov.

• Samtidigt 
efterlyses der 
mere hjælp til brug 
af selvbetjeningen.

• 59% mener, at de 
ville benytte sig af 
muligheden for at 
logge ind med 
Nem-id på fvst.dk, 
hvis den var der.

• 67% opfatter 
styrelsens 
omdømme som 
godt, mens 28% 
opfatter det som 
dårligt.

• Fødevarestyrelsen 
opfattes især som 
engageret og 
ansvarlig.

• Overordnet er 63% 
tilfredse/meget 
tilfredse med 
styrelsen.

• 62% er tilfredse 
med servicen, 
mens 13% er 
utilfredse.

• Særligt 
muligheden for 
personlig 
vejledning er der 
høj tilfredshed 
med.

• Dyrlægerne er 
generelt mindre 
tilfredse med 
servicen end 
gennemsnittet, 
mens 
fødevarevirksom-
heder omvendt er 
mere tilfredse.

Service Kommunikation Fagligt arbejde Kontrolbesøg Selvbetjening Omdømme



Der er overordnet høj tilfredshed med kontakten med Fødevarestyrelsen på forskellige områder. Generelt  er 
tilfredsheden dog højest med de personlige og mere direkte former for kontakt i forhold til øvrige kontaktformer. Særligt 
fremmøde ved kontrolbesøg scorer højt i tilfredshed, og det er især sådanne former for kontakt, der efterspørges 
fremadrettet som informationskanal, mens de elektroniske kommunikationsveje som webcam, chat, sociale medier, 
videoer og apps scorer markant lavere.

Dog angiver en relativt høj andel, at de ville benytte sig af forskellige elektroniske kommunikationsmuligheder, hvis 
Fødevarestyrelsen åbnede for muligheden – særligt muligheden for at logge ind på fvst.dk med Nem-id.

Dette kunne tyde på, at Fødevarestyrelsens kunder foretrækker den personlige og direkte kontakt, men samtidig vil 
mange gerne have udvidede muligheder for selvbetjening og elektronisk kommunikation med Fødevarestyrelsen

Hovedkonklusioner
Opsummering af kontakten til Fødevarestyrelsen



Service



62% af de adspurgte er enten meget tilfredse (16%) eller tilfredse (46%) med den service, de modtager fra Fødevarestyrelsen. 23% er hverken tilfredse 
eller utilfredse, mens 13% er enten utilfredse (8%) eller meget utilfredse (5%).

Andelen, der er tilfredse/meget tilfredse, er signifikant mindre end gennemsnittet blandt dyrlæger (36%), mens denne andel er signifikant højere blandt 
kommunalt ansatte (88%).

Desuden er andelen, der er tilfredse/meget tilfredse mindre i store virksomheder med over 250 ansatte (46%) sammenlignet med gennemsnittet (62%).

Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, du modtager fra Fødevarestyrelsen? 
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Tilfredsheden med Fødevarestyrelsens service er særligt høj, når det gælder muligheden for at få personlig vejledning, som hele 63 % er 
tilfredse/meget tilfredse med. Tilfredsheden er lavest, når det gælder muligheden for at få kontakt med den rette medarbejder over telefonen –
her er 42% tilfredse/meget tilfredse.

Især de kommunalt ansatte er tilfredse med muligheden for at få personlig vejledning – 94% er tilfredse/meget tilfredse, mens ingen er 
utilfredse. Herimod er landmænd/akvakulturbrugere (45%) og dyrlæger (44%) i lavere grad end gennemsnittet tilfredse/meget tilfredse.

Generelt ses en tendens til, at dyrelæger på tværs af serviceområder er signifikant mindre tilfredse end de øvrige erhvervsgrupper. Samtidig ses 
en tendens til, at fødevarevirksomheder er mere tilfredse end gennemsnittet generelt. 
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• 179 af respondenterne har besvaret det åbne spørgsmål og blandt svarene er der både positive og 
negative udsagn.

• Mange af de adspurgte angiver ved det åbne spørgsmål, at de mener, at der er for lang ventetid ved 
telefoniske henvendelser. I forlængelser heraf er der også mange som mener, det er for vanskeligt at få 
kontakt med den rette medarbejder - dette gælder både telefonisk og på mail.

• Mange mener, at Fødevarestyrelsen skal arbejde mod at være en samarbejdspartner for 
virksomhederne frem for en kontrollant og mange efterlyser mere vejledning og klare svar.

• En del af respondenterne angiver til spørgsmålet, at hjemmesiden (særligt efter den nye opbygning) er 
uoverskuelig og at det er vanskeligt at finde de rette oplysninger.

• Nogle af de adspurgte mener, at Fødevarestyrelsen generelt bør tilstræbe mere ensartethed og højere 
faglighed i kontrollen.

• Flere angiver desuden, at de ikke har forslag til forbedringer, da de er meget tilfredse med den 
nuværende service.

Hvordan kan Fødevarestyrelsen forbedre sin service?



Kommunikation



Hvor tilfreds er du alt i alt med kommunikationen fra Fødevarestyrelsen?

Overordnet set svarer 62%, at de er tilfredse (49%) eller meget tilfredse (13%) med kommunikationen fra Fødevarestyrelsen. 23% angiver, at 
de hverken er tilfredse eller utilfredse, mens 14% er utilfredse (10%) eller meget utilfredse (4%). 

Særligt engros-fødevarevirksomheder (70%) og kommunalansatte (88%) angiver at være tilfredse/meget tilfredse med kommunikationen fra 
Fødevarestyrelsen. Andelen af dyrlæger (29%) og landmænd/akvakulturbrugere (44%), der er tilfredse/meget tilfredse, er omvendt signifikant 
lavere end gennemsnittet (62%).

Tilfredsheden med kommunikationen er signifikant større end gennemsnittet blandt virksomheder med 51-250 ansatte, hvor 73% angiver, at de 
er tilfredse/ meget tilfredse. Omvendt angiver 56% af virksomhederne med under 10 ansatte, at de tilfredse/meget tilfredse, hvilket er mindre 
end gennemsnittet (62%)
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Hvad synes du om den information, du får fra Fødevarestyrelsen?

65% er tilfredse (55%) eller meget tilfredse (11%) med forståeligheden af den information de modtager fra Fødevarestyrelsen. 20% er hverken 
tilfredse eller utilfredse, mens 12% er utilfredse (9%) eller meget utilfredse (4%)

Andelen af kunder, der er tilfredse/meget tilfredse (59%) med den konkrete vejledning i at opfylde reglerne som informationen giver, er lavere 
end andelen for forståeligheden af informationen. 

Der ses en tendens til, at kommunalansatte er mere tilfredse end gennemsnittet, både i forhold til forståeligheden af informationen (88% 
tilfreds/meget tilfreds), og den vejledning informationen giver (94% tilfreds/meget tilfreds). I forhold til den vejledning informationen giver, ses det 
desuden, at engros-fødevarevirksomheder i højere grad er tilfredse/meget tilfredse (69%) med vejledningen end gennemsnittet (59%). Omvendt 
er andelen af landmænd/akvakulturbrugere (37%) og dyrlæger (33%), der er tilfredse/ meget tilfredse mindre end gennemsnittet.
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Hvor tilfreds er du med Fødevarestyrelsens kommunikation?

Tilfredsheden med Fødevarestyrelsens kommunikation, er størst hvad angår kontrolbesøg og vejledninger, hvor henholdsvis 69% og 54% er 
tilfredse/meget tilfredse med kommunikationen. Tilfredsheden er mindst hvad angår Fødevarestyrelsens breve, hvor 33% angiver, at de er 
tilfredse/meget tilfredse. Det er værd at bemærke, at andelen af respondenter, der har svaret ikke relevant i høj grad variere på tværs af 
kommunikationsområde, hvilket kan skyldes, at nogle kommunikationsområder når ud til flere kunder end andre.

Engros-fødevarevirksomheder er mere tilfredse end gennemsnittet i forhold til Fødevarestyrelsens nyhedsbreve, telefoniske kundevejledning og 
kontrolbesøg. De kommunalansatte er mere tilfredse end gennemsnittet i forhold til vejledninger og kontrolbesøg, mens dyrlægerne er mere 
tilfredse med nyhedsbrevene. I modsatte ende er landmænd mindre tilfredse end gennemsnittet med kontrolbesøg og vejledninger, mens detail-
fødevarevirksomheder er mindre tilfredse end gennemsnittet med nyhedsbrevene.

Andelen af respondenter, der er utilfredse/meget utilfredse med den telefoniske vejledning er signifikant større i store virksomheder over 250 
personer (28%) end gennemsnittet (11%). Herimod er en mindre andel utilfredse/meget utilfredse i virksomheder med 51-250 personer (4%) og 
i virksomheder med kun en person (2%)
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I hvilken grad ønsker du at kommunikere med Fødevarestyrelsen via disse kanaler i 
fremtiden? 
Der er stor forskel på, i hvilken grad respondenterne ønsker at kommunikere gennem de nævnte kanaler i fremtiden. Således svarer langt flest, 
at de i høj/meget høj grad (68%) ønsker at kommunikere gennem faglig sparring og vejledning i forbindelse med kontrolbesøg. Herefter svarer 
24%, at de i høj/meget høj grad ønsker kommunikation via  fysiske møder såsom arrangerede stormøder, konferencer eller åbent hus. 

En overordnet tendens er, at de elektroniske kommunikationsveje generelt scorer lavere end gennemsnittet. Således er andelen, der svarer, at 
de i høj/meget høj grad ønsker kontakt via sociale medier (4%),  webcam (7%), online chat (13%), videoer med fagperson på eksempelvis 
YouTube (14%) og apps med fagligt indhold (20%), lavere end andelene, der ønsker kontakt ved fysisk fremmøde.

Engros-fødevarevirksomheder ønsker i højere grad end gennemsnittet at kommunikere via faglig sparring, mens de i lavere grad end 
gennemsnittet ønsker at kommunikere via apps. Detail-fødevarevirksomheder er en smule mere positive overfor elektroniske 
kommunikationsveje, end de øvrige kundetyper, da de i højere grad end gennemsnittet ønsker at kommunikere via sociale medier og apps.

Der ses desuden en tendens til, at store virksomheder i højere grad end små virksomheder ønsker at kommunikere via faglig sparring og 
vejledning i forbindelse med kontrolbesøg. 
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• 130 af respondenterne har besvaret det åbne spørgsmål og blandt svarene er der både positive og 
negative udsagn.

• Rigtig mange af de adspurgte ønsker, at Fødevarestyrelsens kommunikation skal foregå i et mere 
enkelt og let forståeligt sprog frem for, at det bliver for formelt og juridisk.

• Også ved dette spørgsmål efterlyser mange mere vejledning og flere foreslår, at man afholder 
informationsmøder, hvor nye regler og direktiver bliver formidlet.

• Desuden efterlyser en del af respondenterne en mere ensartet kommunikation (især ved kontrol).

• Igen nævnes hjemmesiden af mange, som mener den er uoverskuelig og bør forbedres.

• Flere skriver samtidig, at de er tilfredse med kommunikationen.

Hvordan kan Fødevarestyrelsen forbedre sin kommunikation?



Fagligt arbejde



Tilfredsheden med den faglige kvalitet af arbejdet er relativt høj. 62% af de adspurgte er tilfredse (47%) eller meget tilfredse (14%). 
Tilfredsheden med den faglige kvalitet er højest hos ansatte i kommunerne, hvor hele 88% er meget tilfredse/tilfredse, og herefter engros-
fødevarevirksomheder, hvor 72% er tilfredse/meget tilfredse. Denne andel er signifikant lavere blandt landmænd/akvakulturbrugere (46%).

Flertallet (59%) er også tilfredse (40%) eller meget tilfredse (20%) med medarbejderne i Fødevarestyrelsens evne til at sætte sig ind i 
virksomhedens situation. Igen er andelen størst blandt de kommunalt ansatte (82%) og engros-fødevarevirksomheder (67%), mens den er 
mindst blandt dyrlægerne (39%) og blandt landmænd/akvakulturbrugere (41%).

Lidt flere end i ovenstående (66%) er tilfredse (47%) eller meget tilfredse (19%) med medarbejdernes evne til at vejlede, så man ved, hvordan 
man skal leve op til love og regler. Også her adskiller dyrlæger sig fra de øvrige ved at andelen af disse, der er tilfredse/meget tilfredse kun er 
35%.

Hvor tilfreds er du med det faglige arbejde i Fødevarestyrelsen?
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Oplevelsen af Fødevarestyrelsens afgørelser er generelt lidt mindre positiv end opfattelsen af det faglige arbejde i Fødevarestyrelsen. 43%
mener i høj grad (34%) eller i meget høj grad (9%), at afgørelserne er fagligt velbegrundede, mens 42% i høj grad (34%) eller i meget høj grad 
(9%) mener, de er forståelige. Andelen som mener, de slet ikke er forståelige og fagligt velbegrundede er dog meget lav (4% i begge).

Andelen af de kommunalt ansatte, som i høj eller meget høj grad oplever afgørelserne som fagligt velbegrundede er 71%, mens kun 15% af 
landmændene/akvakulturbrugerne og 13% dyrlægerne mener dette. Derudover mener hele 40% af landmændene/akvakulturbrugerne i ringe
grad eller slet ikke dette.

Omtrent samme billede tegner sig af oplevelsen af afgørelserne som forståelige, idet landmænd/ akvakulturbrugere samt dyrlæger i lavere grad 
end de øvrige har denne oplevelse. Kun 17% af dyrlægerne og 28% af landmændene oplever i høj eller meget høj grad at afgørelserne er 
forståelige.

Hvordan oplever du afgørelser fra Fødevarestyrelsen?
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38% af de adspurgte er enten enige (31%) eller meget enige (7%) i, at Fødevarestyrelsen lytter til faglig kritik og forslag. 32% er hverken enige 
eller uenige, mens 21% er enten uenige (12%) eller meget uenige (9%).

Også her skiller landmænd/akvakulturbrugere samt dyrlæger sig ud fra de øvrige grupper ved at være mindre enige i udsagnet, idet kun 
henholdsvis 23% og 17% er enige eller meget enige i udsagnet.

Hvor enig er du i, at Fødevarestyrelsen lytter til faglig kritik og forslag?
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• 98 af respondenterne har besvaret det åbne spørgsmål og blandt svarene er der både positive og 
negative udsagn.

• En stor del af respondenterne efterlyser større forståelse for virksomhedernes konkrete virkelighed. 
Mange ønsker mere praktisk forståelse og færre akademikere som mangler denne.

• Flere mener, at Fødevarestyrelsen bør være mere lydhør over for erhvervslivet.

• Desuden er der nogle, som angiver, at man i den faglige rådgivning skal indtage rollen som konsulent 
frem for kontrollant og være mere vejledende.

• Der er også en del, der angiver, at de er tilfredse med Fødevarestyrelsens faglige arbejde.

Hvordan kan Fødevarestyrelsen forbedre sit faglige arbejde?



Kontrolbesøg



Langt størstedelen af de adspurgte (86%) angiver, at de har haft besøg af Fødevarestyrelsen inden for det seneste år. 

Andelen er størst blandt engros-fødevarevirksomhederne, hvor 98% angiver at have haft besøg, hvilket er signifikant højere end gennemsnittet. 
Blandt enkeltmandsvirksomhederne er andelen, der har haft besøg (82%) lavere end gennemsnittet. Samtidig har en signifikant større andel af 
virksomheder med 10-50 ansatte (94%) haft besøg af Fødevarestyrelsen i forhold til gennemsnittet (87%)

Har du haft kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen inden for det seneste år?
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450 respondenter (kun respondenter, der har haft kontrolbesøg har fået stillet dette og de følgende spørgsmål)

75% af de adspurgte er tilfredse (51%) eller meget tilfredse (24%) med kontrolbesøgene fra Fødevarestyrelsen. 14% er hverken tilfredse eller 
utilfredse, mens 11% er enten utilfredse (6%) eller meget utilfredse (5%).

Tilfredsheden er klart lavest hos landmænd/akvakulturbrugere, hvor kun 52% er tilfredse/meget tilfredse, mens tilfredsheden er signifikant større 
end gennemsnittet blandt kommunalt ansatte, hvor hele 94% er tilfredse/meget tilfredse og ingen er utilfredse. Tilfredsheden er desuden lavest i 
de store virksomheder med over 250 ansatte, hvor 50% er tilfredse/meget tilfredse, mens den er større i de mellemstore virksomheder med 10-
50 ansatte, hvor denne andel er 83%.

Hvad er dit samlede indtryk af kontrolbesøgene fra Fødevarestyrelsen i det seneste 
år?
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453 respondenter (505 besvarelser – muligt at afgive flere svar)

Flest har haft kontrolbesøg inden for områderne fødevarer engros (38%) eller fødevarer detail (38%), mens 12% har haft kontrolbesøg inden for 
primærproduktion dyr. Kun 1% har haft kontrolbesøg inden for primærproduktion plante og primærproduktion miljø. 21% har haft kontrolbesøg 
inden for andet område.

Inden for hvilket område foregik kontrolbesøget? 
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451 respondenter

74% mener i høj grad (51%) eller meget høj grad (23%), at resultatet af kontrollen var klart og velbegrundet, mens 70% i høj grad (48%) eller 
meget høj grad (23%) mener, at den tilsynsførende havde den nødvendige faglige viden om området, der skulle kontrolleres. Denne andel var 
67%, når det gælder den tilsynsførendes evne til at vejlede om reglerne og 63%, når det gælder dennes evne til at sætte sig ind i forholdene på 
virksomheden. En noget lavere andel (43%) mener i høj eller meget høj grad at kontrolbesøget bidrager til, at man kan gøre tingene på en mere 
hensigtsmæssig måde. 

Mest kritiske er landmændene og akvakulturbrugerne, hvor andelen, der svarer i høj grad/meget høj grad er signifikant mindre end for de øvrige 
grupper i alle fem spørgsmål. Kommunalarbejdere er mener i højere grad end gennemsnittet, at den tilsynsførende havde den nødvendige 
faglige viden om området.  

Også i de store virksomheder over 250 medarbejdere var andelen, der svarede i høj grad/meget høj grad lavere end gennemsnittet på samtlige 
spørgsmål undtagen spørgsmålet om tilsynsførendes faglige viden.

Hvordan vurderer du den tilsynsførendes arbejde?
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450 respondenter  (1145 besvarelser – muligt at afgive flere svar)

Flest mener, at det er vigtigst, at man får klar besked om reglerne (69%) samt at kontrollen bærer præg af faglige kvalitet (66%). 35% mener, at 
det er vigtigst, at den tilsynsførende forklarer kontrollens formål på en god måde, ligesom 35% mener, det er vigtigst, at kontrollen opfylder sit 
formål. 26% mener, at lave omkostninger er vigtigst, 23% mener, det er hurtigt svar på resultatet, mens kun 1% mener, det er muligheden for at 
rekvirere kontrol døgnet rundt, der er det vigtigste.

Andelen af landmænd, der mener at klar besked om reglerne er vigtigst er lavere end gennemsnittet, mens detail-fødevarevirksomheder i 
højere grad end gennemsnittet angiver dette. I forhold til den faglige kvalitet lægger engros-fødevarevirksomheder særlig vægt på dette. Detail-
fødevarevirksomheder og kommunalansatte mener i højere grad end gennemsnittet, at det er vigtigst, at den tilsynsførende kan forklare 
kontrollens formål, mens engros-fødevarevirksomheder og dyrlæger i lavere grad end gennemsnittet mener dette. 

Dyrlæger lægger desuden mindre vægt end gennemsnittet på, at kontrollen opfylder sit formål. Særligt engros-fødevarevirksomheder angiver, 
at lave omkostninger ved kontrolbesøg er vigtigt, mens detail-fødevarevirksomheder i lavere grad end gennemsnittet angiver dette.

Hvilke forhold er vigtigst for dig/din virksomhed i forbindelse med 
Fødevarestyrelsens kontrolbesøg? 
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• 73 af respondenterne har besvaret det åbne spørgsmål og blandt svarene er der både positive og 
negative udsagn.

• Flere af respondenterne mener, at de tilsynsførende mangler faglig viden og forståelse for 
virksomhedens branche og mange angiver desuden, at de oplever manglende ensartethed 
kontrollanterne imellem.

• Mange foreslår, at man begynder at lave anmeldte kontrolbesøg.

• Desuden er der flere, der mener, at besøgene er for omkostningsfulde, da de er for dyre og tager for 
lang tid.

• Nogle savner bedre forståelse for de små virksomheder.

• Der er også en del, der angiver, at de er tilfredse med kontrolbesøgene, og flere påpeger, at der er sket 
en positiv udvikling, hvor de tilsynsførende er blevet mere løsningsorienterede og vejledende.

Hvordan kan Fødevarestyrelsen forbedre sine kontrolbesøg?



Selvbetjening



393 respondenter (kun respondenter, der har indberettet eller ansøgt elektronisk har fået stillet dette spørgsmål)

55% af de adspurgte er meget enige eller enige i, at de nuværende selvbetjeningsmuligheder dækker deres behov, 38% er meget enige/enige i, 
at det er let at bruge, mens 35% er meget enige/enige i, at hjælpen til selvbetjening er tilfredsstillende. Disse tal kan virke lave, men det skal 
bemærkes at andelen, der hverken er enige eller uenige i udsagnene er relativt høj særligt i sidstnævnte. 

Det skal bemærkes, at andelen, der er uenige eller meget uenige i, at det er let at bruge selvbetjening, er signifikant højere (31%) i den gruppe, 
der har været i kontakt med Fødevarestyrelsen via selvbetjeningsløsninger sammenlignet med gennemsnittet (19%). Desuden er detail-
fødevarevirksomheder i højere grad end gennemsnittet enige i, at hjælpen til selvbetjening er tilfredsstillende.

Fødevarestyrelsen udvikler løbende muligheden for, at du kan ansøge og indberette 
digitalt via hjemmeside mm. Hvor enig er du i følgende udsagn om selvbetjeningen 
på nettet?
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26% angiver, at de i høj grad (18%) eller meget høj (8%) grad ville benytte sig af muligheden for at modtage information om fx tidsfrister og 
møder fra Fødevarestyrelsen via SMS. 22% angiver at de i høj/meget høj grad ville besøge Fødevarestyrelsens hjemmeside via mobiltelefon, 
mens kun 18% svarer det samme, når det gælder muligheden for at indberette til Fødevarestyrelsen via mobiltelefon.

Særligt detail-fødevarevirksomhederne angiver, at de ville benytte sig af disse muligheder sammenlignet med de øvrige grupper. Desuden er 
der en klar tendens til, at tilbøjeligheden til at ville anvende disse services stiger, jo mindre virksomheden er.

Elektronisk kommunikation kan blandt andet ske via SMS og via mobiltelefoner, der 
kan gå på nettet. Hvilke muligheder ville du benytte dig af, hvis Fødevarestyrelsen 
åbner for muligheden?
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59% angiver, at det enten er sandsynligt (39%) eller meget sandsynligt (19%), at det ville benytte sig af muligheden for at logge ind med Nem-id 
på fvst.dk. 14% svarer hverken/eller, mens 15% mener, at det enten er usandsynligt (7%) eller meget usandsynligt (8%). 12% svarer ved ikke.

Flest (76%) i gruppen engros-fødevarevirksomhed  mener, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, mens kommunalarbejdere i mindst 
grad mener, at det er sandsynligt/meget sandsynligt (35%).

Hvis din virksomhed fik mulighed for at logge sig på via Nem-id på fvst.dk med 
målrettet information og overblik over dine fakturaer, godkendelser etc., er det så 
sandsynligt eller usandsynligt, at du ville benytte dig af muligheden? 
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Omdømme



De adspurgte vurderer generelt Fødevarestyrelsen til at have et godt omdømme. 67% mener omdømmet er godt (58%) eller meget godt (9%), 
mens 28% mener, det er dårligt (21%) eller meget dårligt (7%).

Dyrlægerne vurderer Fødevarestyrelsens omdømme klart dårligst sammenlignet med de øvrige faggrupper – her mener hele 52%, at 
Fødevarestyrelsen har et dårligt/meget dårligt omdømme. Omvendt mener 100% af de adspurgte kommunalt ansatte, at Fødevarestyrelsens 
omdømme er godt/meget godt.

Hvad er din opfattelse af Fødevarestyrelsens omdømme?
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Overordnet har de adspurgte et overvejende positivt indtryk af Fødevarestyrelsen på tværs af de syv spørgsmål. Flest er meget enige/enige i, at 
Fødevarestyrelsen er ansvarlige (78%) og engagerede (77%), mens færrest er  meget enige/enige i, at Fødevarestyrelsen er moderne (52%) og 
kundeorienterede (52%).

På tværs af de syv underspørgsmål er dyrlægerne klart mest negativt indstillede, mens de kommunalt ansatte er mest positive.

Hvordan opfatter du Fødevarestyrelsen som offentlig myndighed? 
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63% af de adspurgte er alt i alt enten tilfredse (51%) eller meget tilfredse (12%) med Fødevarestyrelsen. 20% er hverken tilfredse eller 
utilfredse, mens 15% alt i alt er enten utilfredse (10%) eller meget utilfredse (5%) med Fødevarestyrelsen. 

Grupperne der i højest grad er tilfredse/meget tilfredse er kommuner (82%), detail-fødevarevirksomheder (72%) og engros-
fødevarevirksomheder (71%), mens færrest er tilfredse/meget tilfredse blandt dyrlæger (26%) samt landmænd/akvakulturbrugere (40%).

I forhold til virksomhedsstørrelse  er virksomheder med 51-250 ansatte i højere grad tilfredse/meget tilfredse (77%) i forhold til gennemsnittet 
(63%), mens kun 46% svarer det samme blandt virksomheder med over 250 ansatte.

Hvor tilfreds er du alt i alt med Fødevarestyrelsen?
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Sammenligning med tidligere 
kundetilfredshedsundersøgelser



Den overordnede tilfredsheden med Fødevarestyrelsen er ikke signifikant forskellig fra 2013 til 2015. Generelt er tilfredshedsniveauet relativt 
højt. Således er andelen af respondenter i 2015, der er overordnet er tilfredse/meget tilfredse 63%

Udviklingen i tilfredsheden med Fødevarestyrelsen
Overordnet tilfredshed
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Heller ikke når det gælder tilfredsheden med Fødevarestyrelsens kontrolbesøg og service er der sket signifikante ændringer fra undersøgelsen i 2013. 
Også her er der tilfredsheden høj i begge undersøgelser – andelen af respondenter i 2015, der er tilfredse/meget tilfredse er 75% for tilfredsheden med 
kontrolbesøgene og 62% for tilfredsheden med servicen, mens andelen i 2013 var henholdsvis 79% og 63%.

Tilfredshed med Fødevarestyrelsens kontrolbesøg
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Tilfredshed med Fødevarestyrelsens service
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Tilfredshed med kontrolbesøg og service



Der er sket en lille negativ ændring i tilfredsheden med Fødevarestyrelsens kommunikation, da en signifikant større andel af respondenterne i  
2015 (14%) i forhold til 2013 (8%) angiver, at de er utilfredse/meget utilfredse med  kommunikationen fra Fødevarestyrelsen. Denne ændring er 
primært forårsaget af, at færre respondenter placerer sig i hverken/eller kategorien i 2015 i forhold til 2013. 

Andelen af respondenter, der er tilfredse/meget tilfredse med Fødevarestyrelsens kommunikation ikke er ikke signifikant forskellig i de to år. En 
ganske stor andel svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med kommunikationen fra Fødevarestyrelsen i både 2015 (62%) og 2013 (60%).
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Når det gælder tilfredsheden med den faglige kvalitet af arbejdet i Fødevarestyrelsen er der sket en vis negativ udvikling fra 2013 til 2015, idet

signifikant flere respondenter er utilfredse/meget utilfredse i 2015 (11%) i forhold til 2013 (5%). Der er dog samtidig flere i 2015, der er meget 
tilfredse eller tilfreds med kvaliteten af det faglige arbejde sammenlignet med 2013 – dog er det ikke en signifikant ændring. 

Den negative udvikling kan delvist forklares ved, at langt flere respondenter i 2013 end i 2015 svarede ikke relevant på spørgsmålet.

Udviklingen i tilfredsheden med Fødevarestyrelsen
Tilfredshed med det faglige arbejde


