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 FRA FORVALTNINGSKULTUR TIL  
SERVICEKULTUR 

For os har det været en aha-

oplevelse, at produktivitet og 

medarbejdertilfredshed er 

steget på samme tid 

Henning Steensig, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen 

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervsstyrelsens kundecenter har siden 2012 været i en foran-

dringsproces, hvor de virksomhedsnære aktiviteter er blevet sat i 

centrum.  

”Vi har ændret vores kulturelle DNA fra en forvaltningskultur til en 

servicekultur”, siger vicedirektør Henning Steensig. Forandringen af 

det kulturelle DNA er resultatet af en række forskellige tiltag, der 

samlet har betydet, at både produktivitet, kvalitet og medarbejdertil-

fredshed er steget.  

Det, der har givet retning og mål for hele forandringsprocessen, er 

en klar forståelse af, hvad kerneopgaven er – nemlig kundesupport. 

Herefter har Erhvervsstyrelsen sat ind og målrettet tilrettelæggelsen 

af arbejdstiden, ledelsesinformation, og kompetenceudvikling af le-

dere og medarbejdere på en måde, så kunderne er i centrum. 

Resultaterne er markante, og de har vist sig hurtigt: 

 Arbejdet udføres mere målrettet og effektivt, så kunderne betje-

nes hurtigere og bedre.  

 Både kundetilfredsheden og medarbejdertilfredsheden er steget. 

 Relevant ledelsesinformation sikrer, at ledere og medarbejdere 

løbende er ajour med målopfyldelsen.  

 Resultaterne er opnået uden at tilføre ekstra ressourcer til kunde-

centeret. 
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Servicekulturen i centrum 

Grundlæggende har målet for omstillingen i Erhvervsstyrelsen været  

at gå fra en forvaltningskultur til en servicekultur, således at de virk-

somhedsnære aktiviteter kommer i centrum. En sådan forandring er 

vanskelig, og i Erhvervsstyrelsen har det været vigtigt først at skabe 

klarhed over det strategiske mål, indførelsen af en servicekultur, og 

derefter gøre sig klart, hvad der konkret skal gøres anderledes for at 

sætte retning mod målet. 

Tal og fakta har haft en central rolle i denne kulturforandring. ”Tilbage 

i 2012 havde vi ikke det nødvendige overblik over, hvad kunderne ville 

have, og hvad vi selv leverede”, siger kontorchef Charlotte Salenborn. 

Det første, der skulle gøres, var derfor at dokumentere processer og 

aktiviteter omkring løsning af kerneopgaven. Herefter blev der udviklet 

ledelsesinformation, som målrettet følger op på, hvordan 

kerneopgaven løses. 

Med dette forarbejde har forandringsprocessen kunnet gennemføres 

med et sikkert kompas. Omlægningen af tilrettelæggelsen af arbejds-

tiden i Erhvervsstyrelsens kundecenter var eksempelvis et resultat af 

grundige analyser af kundernes adfærd og efterspørgsel på service. 

Med god ledelsesinformation var det samtidig muligt hurtigt at følge 

op på, om forandringerne skabte de forventede resultater. 

Lederne er kommet tættere på medarbejderne 

Den løbende dokumentation af resultater og opgaveløsning har sam-

tidig givet et konkret grundlag for medarbejderudvikling og præsta-

tionsledelse. ”Selvom antallet af ledere er blevet reduceret fra 7 til 4, 

oplever vi, at ledere og medarbejdere er kommet tættere på hinan-

den”, siger kontorchef Charlotte Salenborn.  

 

 

Samtidig har indsigten i, hvad der skal til for at løse kerneopgaven, 

synliggjort, hvor der var behov for at indhente kompetencer udefra for 

at understøtte indførelsen af en servicekultur. I kundecenteret er der 

således indhentet medarbejdere og mellemledere, der har erfaring 

med drift af kundecentre fra den private sektor. 
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 SÅDAN BLEV SERVICEKULTUREN SAT I 
CENTRUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta: Erhvervsstyrelsens Kundeservice 

Erhvervsstyrelsen har ansvar for registrering af virksomheder 

og selskaber og for at sikre, at de mange virksomhedsinforma-

tioner er tilgængelige for borgere og virksomheder, blandt andet 

gennem Virk.dk.  

Erhvervsstyrelsens Kundeservice har 80 medarbejdere og er 

indgangen for alle virksomheder, der har brug for hjælp til ind-

beretning af virksomhedsoplysninger. Kundeservice modtager 

over 160.000 opkald om året. Herudover besvarer Kundeser-

vice mange skriftlige henvendelser og har også salgsopgaver, 

tekniske opgaver og manuel sagsbehandling på de områder, 

der endnu ikke er digitaliserede. 

Gennem tilgængelig og hurtig support af høj kvalitet og gennem 

implementering af digitale selvhjælpsløsninger arbejder Kunde-

service for at sænke virksomhedernes administrative byrder.  
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Erhvervsstyrelsens tiltag er et eksempel på, hvordan man som statslig 

institution kan målrette arbejdet med fokus på at løse kerneopgaven. 

Erhvervsstyrelsen har med etableringen af kundecenteret rettet fokus 

mod at levere udad til virksomhederne. 

At skabe resultater for borgere og virksomheder er grundlæggende 

kerneopgaven for de fleste offentlige organisationer. Derfor er 

Erhvervsstyrelsens erfaringer relevante for mange. 

Erhvervsstyrelsens kundecenter er et driftsområde, men flere af deres 

tiltag kan bruges på alle statens områder. Et fokus på for eksempel 

præstationsledelse og arbejdstid kan nemlig lønne sig i mange sam-

menhænge, og i lige så høj grad på områder, som ligger uden for drift 

og administration. 

Lønninger udgør typisk 2/3 af det samlede budget i en offentlig orga-

nisation. Personaleressourcerne er således både det vigtigste aktiv og 

den største omkostning for de fleste. Det er derfor oplagt, at den en-

kelte arbejdsplads ser nærmere på personaleressourcernes anven-

delse og personalets kompetencer i det løbende arbejde med at for-

øge produktiviteten og skabe bedre resultater. Hvis ledelsen vælger at 

indgå lokale aftaler eller udvikle kutymer inden for det lokale ledelses-

rum, er det derfor også vigtigt, at disse ikke uhensigtsmæssigt be-

grænser muligheden for at anvende arbejdstiden på kerneopgaverne. 

I en forandringsproces, som den Erhvervsstyrelsen har været igen-

nem, er målrettet ledelsesinformation afgørende. Ledelsesinformation 

sikrer viden om, hvor resultaterne skal forbedres, og hvordan der kan 

sættes ind, for eksempel i form af målrettet kompetenceudvikling af 

medarbejdere. Samtidig sikrer ledelsesinformation, at der løbende 

kan følges op på, om den valgte strategi for forandring virker i praksis.  
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God arbejdsgiveradfærd 

Alle offentlige arbejdsgivere – fra topledere til personaleledere – 

har et ansvar for at sikre de nødvendige betingelser for, at of-

fentligt ansatte hver dag kan levere den bedst mulige service til 

borgere og virksomheder. En af disse betingelser er, at ledelsen 

fokuserer på arbejdstidens anvendelse. En anden betingelse er, 

at beslutninger træffes på grundlag af viden. 

Fokus på arbejdstidens anvendelse 

Effektiv anvendelse af personaleressourcer forudsætter, at ar-

bejdet tilrettelægges sådan, at offentligt ansatte bruger mest 

mulig af deres arbejdstid på at løse de kerneopgaver, der gør 

en forskel for borgere og virksomheder. 

Beslutninger på grundlag af viden 

Et element i at kunne træffe beslutninger på grundlag af viden 

er, at ledelsesinformation målrettes til de områder, som er rele-

vante for løsningen af kerneopgaverne. 

Læs mere om god arbejdsgiveradfærd på modst.dk/ga. 

 MEDARBEJDERNE ER DEN STØRSTE  
RESSOURCE  

http://modst.dk/ga
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Styr på kerneopgaven 

I Erhvervsstyrelsen er kundesupport en kerneopgave. Det er det, man 

i kundecenteret skal gøre godt, for at lykkes som medarbejder såvel 

som leder. Det fokus stod ikke så klart før, hvor der i højere grad blev 

brugt tid på aktiviteter, som ikke skabte direkte værdi for kunderne. Nu 

er servicekultur kommet i centrum. 

Tidligere var arbejdstiden i kundecenteret ikke tilrettelagt, så det mat-

chede kundernes behov. Til hverdag var telefonerne kun åbne for 

kundehenvendelser i en begrænset del af arbejdsdagen. I ferieperio-

der kunne kunderne også opleve at vente længe på betjening, fordi 

kundecenterets bemanding var lav.  

Håndfaste resultater 

Erhvervsstyrelsen har hurtigt kunnet se resultaterne af arbejdet med 

at indføre service og kundeorientering som den bærende værdi i orga-

niseringen og ledelsen af kundecenteret.  

Hvis man ser på de konkrete tal, er antallet af besvarede opkald ste-

get med 62 pct., mens den tid, kunderne venter i telefonen, er faldet 

med 71 pct. i samme periode. Samtidig er det antallet af gange, hvor 

kunder opgiver at komme igennem og lægger på, faldet med 72 pct. 

Resultaterne er opnået uden at tilføre flere ressourcer til kundecente-

ret. Løsningen har været en ændring af kulturen i retning af en ser-

vicekultur. Den kulturelle forandring hviler på en omlægning af ar-

bejdstiden, dataunderstøttet præstationsledelse og målrettet kompe-

tenceudvikling. 

Formater graf fra Excel 
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 SÅDAN FIK ERHVERVSSTYRELSEN  
SAT RETNING I KUNDECENTERET 
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Klare mål med dataunderstøttet ledelse  

Hele forandringsprocessen i Erhvervsstyrelsens kundeservice er ble-

vet understøttet af tal og data. Det giver beslutninger baseret på vi-

den. De valgte forandringer får legitimitet, når det klart kan dokumen-

teres, at resultaterne forbedres. Derfor er det vigtigt at have styr på 

sine tal og kun måle, hvor det er nødvendigt.  

I Erhvervsstyrelsens kundecenter kan det dokumenteres, hvordan 

målopfyldelsen var før forandringerne, og hvordan den udviklede sig 

efter forandringerne. ”Vi måler og følger op på meget, men det meste 

foregår digitalt og automatisk, så det er ikke et nyt bureaukrati, vi har 

indført”, siger kontorchef Charlotte Salenborn.  

Målingerne giver et klart billede af, hvad kunderne efterspørger, og 

om de er tilfredse med den support, kundecenteret giver dem. Sam-

tidig giver målingerne detaljeret information om de ydelser kundecen-

teret leverer.  

Det er både kvantiteten og kvaliteten af kundecenterets ydelser, der 

måles. Der tidsregistreres på opgaveniveau, der måles  for eksempel 

på det gennemsnitlige tidsforbrug pr. opkald. Der måles også på antal 

modtagne, telefonopkald fordelt på sagstype samt antal mistede op-

kald, hvor kunden lægger på. Kvaliteten af kundesupporten følges der 

løbende op på, for eksempel i form af kundetilfredshedsundersøgel-

ser.  

 

 

 DER SKAL MÅLES, HVOR DET GIVER  
MENING, OG HVOR DER FØLGES OP 

Det har været vigtigt at skabe et 

tillidsrum. Vi bruger ikke tallene til at 

slå folk i hovedet med, men som 

grundlag for medarbejder-

udviklingssamtaler med indhold 

Helle Viuf, teamleader i Erhvervsstyrelsen 

” 
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Præstationsledelse giver øget medarbejdertilfredshed 

Tal og data er aldrig nok i selv. I Erhvervsstyrelsens kundecenter har 

synlig og nærværende ledelse en meget høj prioritet. Gennem for ek-

sempel morgensamlinger, og hyppige 1-1 samtaler mellem leder og 

medarbejder følges der op og sættes retning. Forholdet mellem ledel-

se og medarbejder får også nyt indhold, når der er klar dokumentation 

for medarbejderens resultater. På den måde kan Erhvervsstyrelsen 

sætte mere målrettet ind i forhold til medarbejderudvikling.  

I kundecenteret skræddersyes kompetenceudvikling til den enkelte. 

Den jævnlige sparring og feedback mellem leder og medarbejder og 

medarbejderne imellem kan tage direkte udgangspunkt i medarbej-

derens daglige opgaver og resultater.  

Eksempelvis optages alle samtaler mellem medarbejdere og kunder. 

Det muliggør, at mere erfarne medarbejdere eller ledere har et kon-

kret afsæt for feedback eller oplæring af nye medarbejdere.  

”Vi har oplevet, at indførelse af resultatmålinger har bidraget til en sti-

gende medarbejdertilfredshed. Sygefraværet er også faldet”, siger 

kontorchef Charlotte Salenborn, og tilføjer, at flere ellers havde troet 

at medarbejdertilfredsheden ville falde i takt med indførelse af målin-

ger. 

”Målingerne giver mening. Der er kommet retning og rammer for op-

gavevaretagelsen. Hver enkelt medarbejder ved, hvad der skal gøres, 

og hvad der forventes”, siger Charlotte Salenborn. 

Investeringerne betaler sig 

Det koster tid og penge at udvikle og målrette ledelsesinformation til 

kerneopgaven. I Erhvervsstyrelsen har de ressourcer dog været givet 

godt ud. ”Vi havde ikke haft råd til at lade være”, siger vicedirektør 

Henning Steensig. Det har givet ledelse og medarbejdere et sikkert 

kompas at styre efter. Den større viden om kundebehov og kerneop-

gaver har samtidig muliggjort, at opgaverne kan løses bedre for færre 

ressourcer. 

 DER SKAL MÅLES, HVOR DET GIVER  
MENING, OG HVOR DER FØLGES OP 
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Det skaber resultater at fokusere personaleressourcerne på løsning af 

kerneopgaverne. Forudsætningen for at arbejde strategisk med perso-

naleressourcerne er dog, at der er ledelsesinformation om, hvordan ar-

bejdstiden anvendes og dokumentation af, hvordan kerneopgaverne 

løses. Man skal som leder have faktuel viden om følgende spørgsmål: 

Hvad er kerneopgaverne, og hvor stor en del af medarbejdernes ar-

bejdstid anvendes på kerneopgaverne?  

Mange offentlige ledere får en ”aha”-oplevelse, når fornemmelser aflø-

ses af fakta om tidsanvendelse på kerneopgaver. Fakta får man gen-

nem målrettet ledelsesinformation. Målrettet ledelsesinformation er for 

eksempel tidsregistrering på opgaver og aktiviteter. Det er også data 

om den konkrete opgaveløsning som for eksempel i Erhvervsstyrel-

sens kundeservice, hvor der indsamles data på individniveau om for 

eksempel antal modtagne opkald, typer af henvendelser og sagsbe-

handlingstid per henvendelse. 

Ledelsesinformation er ikke kun til gavn for ledelsen. I Erhvervsstyrel-

sens kundecenter giver det stor værdi, at data om målopfyldelse og ud-

viklingen i opgaveløsningen er tilgængelige for både ledere og medar-

bejdere. Medarbejderne er nemlig glade for den konkrete feedback, der 

giver dem en bedre retning på deres arbejde. 

Formater graf fra Excel 
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 IMPLEMENTERING – HER KAN MAN  
STARTE  
  
  

Man når aldrig i mål – det er 

en løbende proces, men vi 

er nået rigtigt langt.  

Henning Steensig, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen 
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Find mere inspiration 

God arbejdsgiveradfærd på de statslige arbejdspladser er en 

nøgle til at frisætte ressourcer – både økonomiske og menne-

skelige – så de anvendes bedst muligt. 

Du kan læse mere om målbilledet for god arbejdsgiveradfærd 

på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan 

finde mere inspiration til, hvordan god arbejdsgiveradfærd kan 

implementeres i din institution. 

Læs mere om god arbejdsgiveradfærd på modst.dk/ga. 

http://modst.dk/ga

