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Rambøll har på vegne af Miljøstyrelsens decentrale enhed (MST-decentral) i løbet af august og september 
2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse af sagsbehandlingen på virksomhedsområdet. 

Brugertilfredshedsundersøgelsen skal medvirke til at vurdere, om MST-decentral lever op til 
organisationens kvalitetspolitik og –mål. Undersøgelsens resultater skal kunne bruges til at fastsætte 
fremtidige handlinger, der styrker brugertilfredsheden og opfyldelsen af kvalitetsmålene. 

Dataindsamlingen er sket via elektroniske spørgeskemaer til virksomheder i Danmark, der har 
Miljøstyrelsen i Aarhus, Odense eller Roskilde (Miljøstyrelsens decentrale enhed) som godkendelses- 
og/eller tilsynsmyndighed. Der er i den sidste del af dataindsamlingsperioden fulgt op telefonisk blandt 
virksomhederne, for at sikre en høj besvarelsesprocent. 

Rapporten indeholder beskrivende statistik. Som hjælp til læseren vil tal og grafer løbende være 
kommenteret med henblik på at danne et overblik over resultaterne. 
Rambøll har været sparringspartner igennem forløbet og har sammen med Miljøstyrelsen stået for 
udarbejdelsen af spørgeskemaet. Rambøll har stået for indsamlingen af data via de elektroniske 
spørgeskemaer samt den efterfølgende analyse af svarene fra virksomhederne.

1 INDLEDNING
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Frekvensfigurer
I frekvensfigurerne vises svarfordelingen inden for de enkelte spørgsmål. Mange af spørgsmålene stilles 
på en enighedsskala eller en tilfredshedsskala, der går fra ”Helt enig/Meget tilfreds” (mørke grøn) til ”Helt 
uenig/Meget utilfreds” (rød). Besvarelser med ”Ved ikke” er ikke talt med i svarfordelingen. 

Procentsatser
I frekvensfigurerne med flere spørgsmål er procentsatser under 4% ikke taget med af hensyn til figurens 
overskuelighed.

Procentsatserne inden for et spørgsmåls svarfordeling vil ikke altid summere til 100%, da decimaler er 
blevet afrundet til nærmeste hele tal.

Gennemsnit
Gennemsnittet udregnes på en skala, der går fra 1 til 5, hvor 1 svarer til ”Helt uenig/Meget utilfreds”, 3 
svarer til ”Hverken eller” og 5 svarer til ”Helt enig/Meget tilfreds”. Jo højere værdi, desto højere er den 
angivne enighed/tilfredshed.

Forkortelser
n: svarer til antallet af besvarelser.
gns: Gennemsnittet af spørgsmålet.

2 LÆSEVEJLEDNING
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3 SÅDAN LÆSES EN SIDE

Kort tekst, der 
kommenterer de 
væsentligste tendenser i 
figuren.

Figurens overskrift

Selve figuren, der kan 
studeres, hvis fuld 
detaljeringsgrad 
ønskes.
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83% HAR HAFT KONTAKT INDEN FOR DET SENESTE HALVE 
ÅR – PRIMÆRT VEDR. TILSYN/GODKENDELSER

RESULTATER VEDRØRENDE KONTAKTEN TIL MST DECENTRAL

Hovedparten har haft kontakt 
med Miljøstyrelsens 
decentrale enhed indenfor det 
seneste halve år

Kontaktformen med 
Miljøstyrelsen er primært 
brev/e-mail, telefon eller et 
besøg af Miljøstyrelsen

Kontakten med Miljøstyrelsen 
har primært omhandlet tilsyn 
eller miljøgodkendelser

83%

11%

5%

2%

87%

70%

62%

22%

3%

62%

75%

10%

9%

10%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inden for det seneste halve år (n=261)

Inden for det seneste år (n=34)

Inden for 1-2 år (n=16)

For mere end 2 år siden (n=5)

Breve/emails fra Miljøstyrelsen (n=275)

Telefonisk kontakt med Miljøstyrelsen (n=222)

Tilsyn eller til møde i virksomheden (n=195)

Besøg hos Miljøstyrelsens decentrale enhed (n=71)

Andet (n=11)

Tilsyn (n = 196)

Miljøgodkendelser (n = 239)

Risikotilladelser (n = 32)

Risikoinspektioner (n = 27)

Administrativt tilsyn (n = 33)

Andet, angiv hvad: (n = 22)
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35%

47%

11%

6%

9%

85%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 (n=111)

2 (n=149)

3 (n=36)

4 eller flere (n=18)

For lidt (n=26)

Passende (n=258)

For meget (n=19)
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BRUGERNE OPLEVER GENERELT OMFANGET AF 
KONTAKTEN SOM PASSENDE

Brugerne har primært haft en eller 
to sagsbehandlere (82%)

Hele 85% synes, at omfanget af 
kontakten er passende

RESULTATER VEDRØRENDE KONTAKTEN TIL MST DECENTRAL
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69% ER ALT I ALT TILFREDS MED MST DECENTRAL – 
RESULTATET ER PÅ NIVEAU MED ANDRE STYRELSER

25. PÅ BAGGRUND AF DIN SAMLEDE ERFARING, HVOR TILFREDS ER DU SÅ ALT I ALT MED 
MILJØSTYRELSENS DECENTRALE ENHED?

69% er tilfredse med 
Miljøstyrelsens decentrale enhed 
– heraf 20% meget tilfredse

22% af virksomhederne er 
hverken tilfredse eller 
utilfredse

9% af virksomhederne er 
utilfredse eller meget utilfredse

*Resultat fra lignende brugerundersøgelser gennemført af Rambøll

20%

49%

22%

7%

2%

17%

55%

23%

4%

1%

17%

45%

24%

9%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Meget tilfreds (n = 63)

Tilfreds (n = 155)

Hverken tilfreds eller utilfreds (n = 69)

Utilfreds (n = 23)

Meget utilfreds (n = 7)

MST Arbejdstilsynet* Kulturarvsstyrelsen*

n = 317 gns = 3,8
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SAGSBEHANDLERNE OPLEVES VENLIGE OG IMØDEKOM- 
MENDE – OG MED LET FORSTÅELIG KOMMUNIKATION

SPØRGSMÅL MED DEN HØJESTE VURDERING

Spørgsmål vedrørende 
sagsbehandlerens kommunikations- 
evne og imødekommenhed 
vurderes relativt højt

Generelt ved brugerne, 
hvem de skal kontakte

Hovedparten oplever 
sagsbehandlerne som fagligt 
kompetente – dog også 
nogle, der oplever det 
modsatte

62%

43%

35%

28%

31%

30%

25%

24%

23%

28%

41%

47%

51%

49%

44%

50%

51%

45%

6%

12%

15%

16%

15%

19%

16%

16%

23%

4%

5%

6%

7%

8%

0% 25% 50% 75% 100%

6. Jeg ved, hvem i Miljøstyrelsens decentrale enhed, 
jeg skal kontakte (n=315, gns=4,4)

9. Sagsbehandleren er venlig og imødekommende 
(n=311, gns=4,2)

10. Sagsbehandleren taler et let forståeligt sprog 
(n=309, gns=4,1)

11. Sagsbehandlerens breve og/eller emails er lette 
at forstå (n=309, gns=4)

23. Der er generelt et godt samarbejde mellem 
virksomheden og Miljøstyrelsens decentrale enhed 

(n=311, gns=4)

12. Sagsbehandleren er imødekommende i forhold til 
at holde personlige møder (n=273, gns=4)

7. Sagsbehandleren er hurtig til at svare tilbage, når 
jeg har lagt en telefonbesked eller sendt en mail 

(n=304, gns=3,9)

14. Sagsbehandleren er fagligt kompetente (n=302, 
gns=3,9)

8. Sagsbehandleren er hurtig til at svare tilbage, hvis 
han/hun ikke kunne svare umiddelbart (n=284, 

gns=3,8)

Helt enig Enig Hverken uenig eller enig Uenig Helt uenig
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10%

11%

13%

15%

15%

18%

18%

13%

20%

17%

26%

32%

30%

33%

36%

38%

47%

56%

44%

52%

35%

29%

32%

31%

33%

27%

24%

24%

23%

23%

22%

18%

19%

16%

10%

13%

7%

5%

10%

6%

7%

10%

7%

4%

5%

4%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

21. Kvaliteten i sagsbehandlingen opleves ensartet -
uanset hvilken sagsbehandler vi har kontakt med 

(n=251, gns=3,1)

19. Svartiden i forbindelse med ansøgninger og 
indberetninger er tilfredsstillende (n=301, gns=3,2)

13. Sagsbehandleren informerer om nye regler og 
bestemmelser på området (n=286, gns=3,2)

16. Sagsbehandleren er god til at bevare overblikket 
uden at hænge sig i detaljer (n=302, gns=3,4)

24. Miljøstyrelsens decentrale enhed opleves generelt 
effektiv i sagsbehandlingen (n=298, gns=3,4)

17. Sagsbehandleren har et tilstrækkeligt kendskab 
til virksomhedens branche/forretningsområde 

(n=302, gns=3,5)

18. Sagsbehandleren overholder aftalte tidsfrister 
(n=298, gns=3,7)

22. Miljøstyrelsens decentrale enhed giver 
tilstrækkelig begrundelse for sine afgørelser (n=300, 

gns=3,7)

15. Sagsbehandleren er lydhør overfor 
virksomhedens synspunkter og eventuelle 

indvendinger (n=305, gns=3,7)

20. Miljøstyrelsens decentrale enhed leverer generelt 
en god kvalitet i sagsbehandlingen (n=306, gns=3,7)

Helt enig Enig Hverken uenig eller enig Uenig Helt uenig

UDFORDRINGER IFT. SVARTID OG AT SIKRE ENSARTET 
KVALITET – OG MST OPLEVES AT HÆNGE SIG I DETALJER

SPØRGSMÅL MED DEN LAVESTE VURDERING

Kvaliteten opleves ofte at variere på 
tværs af sagsbehandlere

Svartiden ifbm. ansøgninger opleves 
som utilfredsstillende – ligesom der 
er delte meninger om den generelle 
effektivitet

Mange oplever, at MST hænger sig i 
detaljer – og savner lydhørhed 
overfor synspunkter
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3,6

3,6

3,6

4,2

1 2 3 4 5

Solid faglighed

Effektivitet og udvikling

Korrekt og ensartet sagsbehandling

Åbenhed og tilgængelighed

Helt uenig Helt enig

HØJ VURDERING PÅ ÅBENHED OG TILGÆNGELIG – MENS 
DE ØVRIGE OMRÅDER VURDERES MERE PÅ DET JÆVNE

RESULTATER PÅ DE FIRE MÅLOMRÅDER I KVALITETSPOLITIKKEN

Temaet ”Åbenhed og 
tilgængelighed” får den højeste 
score på 4,2

Temaerne ”Solid faglighed”, 
”Effektivitet og udvikling” og 
”Korrekt og ensartet 
sagsbehandling” får alle den 
samme gennemsnitlige 
vurdering på 3,6



12

3,6

3,9

3,7

3,5

3,2

3,6

3,9

3,8

3,7

3,4

3,2

1 2 3 4 5

Solid faglighed - samlet score

14. Sagsbehandleren er fagligt kompetent (n=302)

15. Sagsbehandleren er lydhør overfor virksomhedens 
synspunkter og eventuelle indvendinger (n=305)

17. Sagsbehandleren har et tilstrækkeligt kendskab til 
virksomhedens branche/forretningsområde (n=302)

13. Sagsbehandleren informerer om nye regler og 
bestemmelser på området (n=286)

Effektivitet og udvikling - samlet score

7. Sagsbehandleren er hurtig til at svare tilbage, når 
jeg har lagt en telefonbesked eller sendt en mail (n= …

8. Sagsbehandleren er hurtig til at svare tilbage, hvis 
han/hun ikke kunne svare umiddelbart (n=284)

18. Sagsbehandleren overholder aftalte tidsfrister 
(n=298)

24. Miljøstyrelsens decentrale enhed opleves generelt 
effektiv i sagsbehandlingen (n=298)

19. Svartiden i forbindelse med ansøgninger og 
indberetninger er tilfredsstillende (n=301)

S
o
lid

e
 f
a
g
lig

he
d

E
ff

e
k
ti
v
it
e
t 
o
g
 u

d
vi

k
lin

g

Helt uenig Helt enig

HØJ FAGLIG KOMPETENCE, MEN BRANCHEKENDSKAB OG 
INFORMATION OM NYE REGLER KAN STYRKES

RESULTATER PÅ ”SOLID FAGLIGHED” OG ”EFFEKTIVITET OG UDVIKLING”

Relativ høj vurdering af sags- 
behandlernes faglige kompetence…

…dog savner flere et større 
branchekendskab

Brugerne oplever i mindre grad, at 
MST informerer om nye regler

Generel høj vurdering af 
hastigheden i den ’daglige’ 
betjening

…mens der ses en vis 
utilfredshed med svartiden ved 
ansøgninger/indberetninger og 
den generelle effektivitet i 
sagsbehandlingen
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GODT SAMARBEJDE, MEN MST OPLEVES AT HÆNGE SIG I 
DETALJER – OG KVALITETEN VARIERER

GENNEMSNIT AF DE ENKELTE SPØRGSMÅL SAMT AF TEMAET ”EFFEKTIVITET OG UDVIKLING”

Generelt oplever brugerne et 
godt samarbejde med MST 

3,6

4,0

3,7

3,7

3,4

3,1

4,2

4,4

4,2

4,1

4,0

4,0

1 2 3 4 5

Korrekt og ensartet sagsbehandling - samlet score

23. Der er generelt et godt samarbejde mellem 
virksomheden og Miljøstyrelsens decentrale enhed …

20. Miljøstyrelsens decentrale enhed leverer generelt 
en god kvalitet i sagsbehandlingen (n=306)

22. Miljøstyrelsens decentrale enhed giver tilstrækkelig 
begrundelse for sine afgørelser (n=300)

16. Sagsbehandleren er god til at bevare overblikket 
uden at hænge sig i detaljer (n=302)

21. Kvaliteten i sagsbehandlingen opleves ensartet -
uanset hvilken sagsbehandler vi har kontakt med …

Åbenhed og tilgængelighed - samlet score

6. Jeg ved, hvem i Miljøstyrelsens decentrale enhed, 
jeg skal kontakte (n=315)

9. Sagsbehandleren er venlig og imødekommende 
(n=311)

10. Sagsbehandleren taler et let forståeligt sprog 
(n=309)

11. Sagsbehandlerens breve og/eller emails er lette at 
forstå (n=309)

12. Sagsbehandleren er imødekommende i forhold til at 
holde personlige møder (n=273)
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Helt uenig Helt enig

Flere oplever dog, at MST hænger 
sig for meget i detaljer…

…og at kvaliteten varierer på tværs 
af sagsbehandlere

Sagsbehandlernes opleves 
venlige og imødekommende
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Kontakten til Miljøstyrelsen
Hovedparten af virksomhederne har haft kontakt med Miljøstyrelsens decentrale enhed indenfor det 
seneste halve år, og de fleste af virksomhederne finder omfanget af kontakten passende. Virksomhederne 
har for det meste haft kontakt med Miljøstyrelsen via brev/e-mail, telefon eller et besøg af Miljøstyrelsen. 
Når virksomhederne har haft kontakt med Miljøstyrelsen er det primært på grund af tilsyn eller 
miljøgodkendelser. Antallet af sagsbehandlere, som virksomhederne har haft kontakt med gennem den 
seneste sagsbehandling, er hovedsagelig 1 eller 2.

Tilfredshed alt i alt
Hovedparten af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med Miljøstyrelsens decentrale enhed alt 
i alt, men ca. en femtedel angiver, at de hverken er tilfredse eller utilfredse. Dette er på niveau med 
resultatet fra lignende brugerundersøgelse i andre styrelse.

De enkelte spørgsmål
Sagsbehandlernes kommunikationsevne, imødekommenhed og faglige kompetence er Miljøstyrelsens 
styrker, mens sagsbehandlerens kompetencer i forhold til at give en ensartet behandling, bevare 
overblikket og informere om nye tiltag vurderes forholdsvist lavt. Derudover er effektiviteten i 
sagsbehandlingen også vurderet relativt lavt.

Temaer
Åbenhed og tilgængelighed vurderes relativt højt af virksomhederne. Temaet har på en skala fra 1 til 5 en 
gennemsnitlig score på 4,2, mens de andre temaer har en score på 3,6.

4.6 SAMMENFATNING
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5 RESULTATER PÅ TVÆRS

Tilfredshed opdelt på udvalgte spørgsmål5.1 16
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LAVERE TILFREDSHED BLANDT DE, DER HAR HAFT FLERE 
END TO SAGSBEHANDLERE TILKNYTTET

GENNEMSNIT AF ”TILFREDSHED ALT I ALT” – OPDELT PÅ UDVALGTE BAGGRUNDSSPØRGSMÅL

Der er kun små forskelle i 
tilfredsheden på tværs af 
virksomhedernes kontaktform

Der er ingen entydig 
sammenhæng mellem 
kontakttidspunkt og 
tilfredsheden

Lavere tilfredshed blandt 
virksomheder, der har haft tre 
eller flere sagsbehandlere 
tilknyttet

Ingen forskel i tilfredsheden på 
tværs af MST’s interne 
timeforbrug på virksomheden*

*Timetallet er oplyst fra MST’s interne datasystem. Bemærk, at 
timetallet kun har været tilgængelig  på en mindre del af brugerne.

3,8

3,6

3,8

3,6

3,8

3,8

3,8

3,7

3,3

3,7

4,0

3,6

3,1

3,7

3,6

3,7

1 2 3 4 5

Inden for det seneste halve år (n=261)

Inden for det seneste år (n=34)

Inden for 1-2 år (n=16)

For mere end 2 år siden (n=5)

Breve/emails fra Miljøstyrelsen (n=275)

Telefonisk kontakt med Miljøstyrelsen (n=222)

Tilsyn eller til møde i virksomheden (n=195)

Besøg hos Miljøstyrelsens decentrale enhed (n=71)

Andet (n=11)

1 (n=111)

2 (n=149)

3 (n=36)

4 eller flere (n=18)

Op til 30 timer (n=37)

Mellem 30 og 100 timer (n=43)

Mere end 100 timer (n=36)
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6 INDSATSOMRÅDER

Prioriteringsmatrice – vurdering kombineret med betydning6.1

Hvad kendetegner de utilfredse?6.2

Hvordan kan MST gøre flere ”Meget tilfredse”6.3

Sammenfatning6.4

18

19

21

23
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OVERBLIK, LYDHØRHED, BRANCHEKENDSKAB OG EFFEK- 
TIVITET STÅR SOM PRIMÆRE INDSATSOMRÅDER

PRIORITERINGSMATRICE – HVAD SKAL PRIORITERES IFT. AT STYRKE SAMLET TILFREDSHED

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

6

7

8

9

3,0

3,4

3,8

4,2

4,6
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Betydning fo samlet tilfredshed
Lav Høj

Lav

Høj

Numrene i matricen henviser til spørgsmålsnumrene i 
nedenstående:

6. Jeg ved, hvem i MST, jeg skal kontakte 
7. SB er hurtig til at svare tilbage, når jeg har lagt en 
telefonbesked eller sendt en mail 
8. SB er hurtig til at svare tilbage, hvis han/hun ikke kunne 
svare umiddelbart 
9. SB er venlig og imødekommende 
10. SB taler et let forståeligt sprog 
11. SB’s breve og/eller emails er lette at forstå
12. SB er imødekommende i forhold til at holde personlige 
møder 
13. SB informerer om nye regler og bestemmelser på 
området 
14. SB er fagligt kompetent 
15. SB er lydhør overfor virksomhedens synspunkter og 
eventuelle indvendinger 
16. SB er god til at bevare overblikket uden at hænge sig i 
detaljer 
17. SB har et tilstrækkeligt kendskab til virksomhedens 
branche/forretningsområde 
18. SB overholder aftalte tidsfrister 
19. Svartiden i forbindelse med ansøgninger og 
indberetninger er tilfredsstillende 
20. MST leverer generelt en god kvalitet i 
sagsbehandlingen 
21. Kvaliteten i sagsbehandlingen opleves ensartet - uanset 
hvilken SB vi har kontakt med 
22. MST giver tilstrækkelig begrundelse for sine afgørelser 
23. Der er generelt et godt samarbejde mellem 
virksomheden og MST 
24. MST opleves generelt effektiv i sagsbehandlingen 

Vurderes lavt, men med mindre 
betydning for samlet tilfredshed. 
Vær opmærksom, men ikke 
nødvendigvis førsteprioritet. 

Information om nye regler Svartid ved 
ansøgninger

Ensartet kvalitet

Godt samarbejde

Faglig kompetence

Stor betydning – og vurderes 
relativt højt. Fasthold og 
styrk, om muligt.

UDFORDRINGER

STYRKER

Effektiv i 
sagsbehandling

Overblik – uden at 
hænge sig i detaljer

Branchekendskab
Lydhør

Kvalitet i 
sagsbehandling

Stor betydning – og vurderes 
lavt. Prioriter i det fremadrettede 
arbejde.
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UTILFREDSE BRUGERE VURDERER ISÆR MST LAVT PÅ 
KVALITET, EFFEKTIVITET OG OVERBLIK

HVOR ER DE UTILFREDSE I SÆRLIG GRAD UTILFREDSE? 
STØRSTE OG MINDSTE FORSKELLE MELLEM DE UTILFREDSE BRUGERE VERSUS ØVRIGE BRUGERE

Utilfredse brugere ses især at 
vurdere MST lavt på effektivitet , 
kvalitet og branchekendskab. 
Generelt oplever de et dårligt 
samarbejde med MST.

Mindre forskelle ml. de utilfredse 
og tilfredse i vurderingen af 
sagsbehandleren som venlig og 
imødekommende

Figuren viser øverst de fem spørgsmål, hvor der er størst forskel på de brugere, der alt i alt er utilfredse 
med MST Decentral, i forhold til alle øvrige brugere. Nederst vises de fem spørgsmål, hvor forskellene er 
mindst.
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24. Miljøstyrelsens decentrale enhed opleves generelt 
effektiv i sagsbehandlingen

17. Sagsbehandleren har et tilstrækkeligt kendskab til 
virksomhedens branche/forretningsområde

14. Sagsbehandleren er fagligt kompetent

23. Der er generelt et godt samarbejde mellem 
virksomheden og Miljøstyrelsens decentrale enhed 

20. Miljøstyrelsens decentrale enhed leverer generelt 
en god kvalitet i sagsbehandlingen

8. Sagsbehandleren er hurtig til at svare tilbage, hvis 
han/hun ikke kunne svare umiddelbart

10. Sagsbehandleren taler et let forståeligt sprog

13. Sagsbehandleren informerer om nye regler og 
bestemmelser på området

9. Sagsbehandleren er venlig og imødekommende

6. Jeg ved, hvem i Miljøstyrelsens decentrale enhed, 
jeg skal kontakte
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Meget utilfreds/utilfreds
Meget tilfreds/tilfreds/hverken el.

Helt uenig Helt enig
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- Lad være med at gå i "småtingsafdelingen" - hurtigere sagsbehandling - få mere 
virksomhedserfarne medarbejdere

- 1. Sagsbehandlerne mangler indsigt i praktiske problemstillinger. 2. Al for lang sagsbehandlingstid. 3. 
Mangler faglig kompetence.

- Faglighed, forståelse for industriens rammevilkår( ikke kun miljømæssige) Helhedsbetragtninger 
frem for totale ulogiske enkeltbeslutninger.

- Sagsbehandlingstiden Meget mindre detaljeret sagsbehandling  Skal forholde sig til den relevant 
miljøpåvirkning fra virksomheden og ikke hvordan virksomheden skal drive virksomheden

- Vi vil naturligvis gerne leve op til gældende miljøkrav og reducere emissioner, støj og støv til omgivelse, 
hvor det er teknisk muligt. Hvis sagsbehandler totalt mangler branche kendskab og teknisk viden 
indenfor netop vores felt, er det meget svært at finde gode løsninger der både lever op til lovgivningen og 
sund fornuft.

- Svare på mails, holde lovede tidsfrister, forkorte sagsbehandlingstiden. 3-4 gange har jeg haft 
kontakt til sagsbehandler hvor hun har lovet at vende tilbage dagen efter eller senest fredag, og hver 
gang efterfølges det af komplet tavshed... 

HVAD SIGER DE UTILFREDSE?

UDVALGTE KOMMENTARER FRA BRUGERE, DER ALT I ALT ER UTILFREDSE:

Samlede liste med kommentarer indgår som bilag til rapporten.
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EN ANDEN VINKEL: HVORDAN FLYTTER VI DE MANGE 
”TILFREDSE” BRUGERE TIL ”MEGET TILFREDSE” BRUGERE

TOP 10 FORSKELLE MELLEM DE ”MEGET TILFREDSE”
BRUGERE (20%) OG DE ”TILFREDSE” (49%)
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19. Svartiden i forbindelse med 
ansøgninger og indberetninger er 

tilfredsstillende
8. Sagsbehandleren er hurtig til at svare 
tilbage, hvis han/hun ikke kunne svare 

umiddelbart
24. Miljøstyrelsens decentrale enhed 

opleves generelt effektiv i 
sagsbehandlingen

7. Sagsbehandleren er hurtig til at svare 
tilbage, når jeg har lagt en telefonbesked 

eller sendt en mail
12. Sagsbehandleren er 

imødekommende i forhold til at holde 
personlige møder

11. Sagsbehandlerens breve og/eller 
emails er lette at forstå

13. Sagsbehandleren informerer om nye 
regler og bestemmelser på området

16. Sagsbehandleren er god til at bevare 
overblikket uden at hænge sig i detaljer

17. Sagsbehandleren har et 
tilstrækkeligt kendskab til 

virksomhedens …
23. Der er generelt et godt samarbejde 
mellem virksomheden og Miljøstyrelsens 

decentrale enhed 

Meget tilfreds Tilfreds

Helt uenig Helt enig

Figuren viser øverst de 10 spørgsmål, hvor der er størst forskel på de brugere, der alt i alt er “Meget 
tilfredse” med MST Decentral, i forhold til brugere, der er “Tilfredse”.

20%

49%

22%

7%

2%

0% 20% 40% 60%

Meget tilfreds (n = 63)

Tilfreds (n = 155)

Hverken tilfreds eller utilfreds 
(n = 69)

Utilfreds (n = 23)

Meget utilfreds (n = 7)

Særligt oplevelsen af svartid, hurtig 
tilbagemelding og effektivitet adskiller 
de meget tilfredse fra de tilfredse

De meget tilfredse oplever endvidere 
i højere grad, at sagsbehandler 
informerer om regler, har 
branchekendskab og ikke hænger sig 
i detaljer
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- Der er en meget positiv tilgang til vores problemstillinger.  Der bliver gjort opmærksom på ny regler 
som er til vores fordel. Der er et godt samarbejde mellem ansøger, miljøstyrelsen og kommunen.

- Dialogen mellem MST og virksomheden er proaktiv

- dygtig sagsbehandler, nem tilgang til sagsbehandler, godt med samarbejde mellem de decentrale 
enheder

- Er lydhør overfor virksomheden godt med en enkelt kontaktperson, der kender virksomheden

- Forståelse for praktiske problemstillinger i top God dialog om mulige løsninger på miljøtekniske 
tiltag

- Forståelse for virksomheden. Hurtig sagsbehandling. Løsningsorienteret.

- Godt samarbejde og en god og realistisk tilgang til beslutninger og afgørelser, engagement

- Hurtig til at vende tilbage med svar og altid på skrift. God til at forstå vores virksomhed og 
problemstillinger vi har på miljøområdet. Får rigtig god vejledning og råd. Sikkert meget afhængig af 
sagsbehandleren. Vi er meget meget tilfreds med "vores" som vi heldigvis har haft i mange år.

- Hurtigt svar. Hurtig sagsbehandling. Kompetent sagsbehandler (vores nuværende).

- Højt engagement  Bidrager til godt samarbejdsklima God tilgang til brug af pragmatiske 
afgørelser/vurderinger

HVAD FREMHÆVER DE MEGET TILFREDSE SOM POSITIVT?

UDVALGTE KOMMENTARER FRA BRUGERE, DER ALT I ALT ER MEGET TILFREDSE MED MST DECENTRAL:

Samlede liste med kommentarer indgår som bilag til rapporten.
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Indsatsområder
Undersøgelsen indikerer, at MST som primære indsatsområder bør overveje at fokusere på effektivitet i 
sagsbehandlingen, at være lydhøre og have overblik – uden at hænge sig for meget i detaljer. Ligeledes 
bør virksomhedernes ønske om et større branchekendskab undersøges nærmere. Kendetegnene for disse 
områder er:

-En tæt sammenhæng med den samlede tilfredshed med MST, hvilket indikerer, at det er områder, der 
har stor betydning for brugerne. Samtidig vurderes områderne relativt lavt.
-Det er i særlig grad vurderingen af effektivitet, kvalitet og branchekendskab, der adskiller brugere, der 
generelt er tilfreds fra brugere, der er utilfredse.
- I de åbne kommentarer fremhæver de utilfredse blandt andet forhold omkring effektivitet i 
sagsbehandling, overblik og helhed i modsætning til unødigt detaljefokus samt branchekendskab, 
herunder indsigt i rammevilkår og praktiske problemstillinger.

Størstedelen af brugerne er samlet set ”tilfredse” (49%) med MST, mens 20% er ”meget tilfredse”. Der 
kan være stor værdi i at fokusere på at flytte brugere fra ’bare’ at være tilfredse, til at være meget 
tilfredse. De meget tilfredse vurderer især MST højt på effektivitet, overblik frem for detaljer, 
branchefokus – og tillige at sagsbehandlerne er åbne og tilgængelige. I de åbne kommentarer fremhæver 
de meget tilfredse ofte at MST viser en god forståelse for virksomhedens område/problemstillinger, er 
løsningsorienterede og effektive/hurtige til at melde tilbage.

6.4 SAMMENFATNING
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392 virksomheder fik tilsendt distributionsmail med link til spørgeskemaet den 15. august 2012. 

Den 22. august fik de virksomheder, som ikke havde besvaret skemaet, tilsendt en påmindelsesmail. 

I perioden 27. august – 7. september fulgte Rambøll op telefonisk blandt de virksomheder, som ikke 
havde besvaret skemaet.

Dataindsamlingen blev afsluttet med 317 besvarelser. 

43 virksomheder besvarede ikke spørgeskemaet. 
32 virksomheder blev frafaldet som følger:

• 12 virksomheder ønskede ikke at deltage.
• 7 virksomheder kunne ikke træffes inden for undersøgelsens periode.
• 5 virksomheder var lukket/solgt (ikke en del af målgruppen).
• 6 virksomheder angav andre årsager.

Den rensede svarprocent beregnes således: 317 / (392-5) = 82%
Forklaring på disse tal er som følger:

• 317: antal besvarelser i alt
• 392: antal virksomheder i alt
• 5: antal virksomheder, som ikke er en del af målgruppen

Svarprocenten på 82% vurderes til at være meget høj, og undersøgelsens resultater repræsentative.

7 MÅLGRUPPE OG SVARPROCENT
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