
DANSK SUPERMARKED FIK STORE ADMINISTRATIVE 
BESPARELSER VED AT SENDE LØNSEDLER OG 
FERIEKORT TIL MEDARBEJDERNES E-BOKS 

Med 37.000 ansatte er Dansk Supermarked en af Dan-
marks største private arbejdsgivere. I 2011 udsendte virk-
somheden for første gang samtlige lønsedler elektronisk 
via e-Boks. 

» Det gør en kæmpe forskel for os. 
Førhen blev alle lønsedler udleve-
ret manuelt i butikkerne. Alt det 
praktiske forbundet hermed slipper 
vi for nu. «
HANNE PUGGAARD,
HR MANAGER

Allerede i marts 2011 begyndte Dansk Supermarked 
at udsende lønsedler via e-Boks. Siden er antallet af 
modtagere af lønsedler via e-Boks øget gradvis afde-
ling for afdeling. 

– I første omgang sendte vi i alt 86 lønsedler til os selv 
i den centrale administration. Hvis noget gik galt, ville 
det kun ramme os, fortæller Hanne Puggaard.
Men intet gik galt. Og projektet med elektroniske 
lønsedler, som afsluttede i september 2011, forløb 
meget smertefrit. 

– Vi har haft et godt samarbejde med Post Danmark 
eKommunikation og e-Boks. Der er altid en risiko for, 
at noget går galt i et så stort projekt som dette, men 
alt er forløbet smidigt og glat uden nogen uventede 
hindringer. 



De fleste af medarbejderne er også positive over for 
ændringen. 
– Det er altid en udfordring at foretage ændringer og 
begynde at gøre tingene på en ny måde. Men vi har 
lagt al vores energi i at instruere og oplære vores med-
arbejdere, siger Hanne Puggaard.

Eksempelvis har de enkelte enheder en lønansvarlig, 
som har fået ansvaret for at instruere og informere 
medarbejdere, hvilket har lettet overgangen. 

Dansk Supermarked er en virksomhed med aner tilbage 
til 1906, da købmanden Ferdinand Salling etablerede 
Salling Stormagasin i Aarhus. Sønnen Herman Salling 
drev forretningen videre efter farens død og åbnede i 
1960 det første Føtex-varehus. Der var tale om en helt 
ny butikstype i Danmark, som byggede på idéen om, at 
man skulle kunne købe både fødevarer og andre varer 
under samme tag. Føtex var starten på det, som skulle 
blive Dansk Supermarkeds store succes – nemlig et bu-
tiksimperium bestående af stormagasiner, varehuse og 
supermarkedskæder. 

På virksomhedens adresse i Aarhus er der i dag ansat 
cirka 1.000 medarbejdere.
– Her har vi vores centrale administration og centrallager, 
der forsyner hele Danmark med alt lige fra te og choko-
lademælk til sofaer og sko, fortæller Hanne Puggaard.

Tidligere foregik administrationen af lønsedler helt og 
holdent manuelt.  

– Vores gamle lønsystem var ikke forenelig med e-Boks. 
Derfor har vi først gennemført ændringen nu, hvor hele 
vores IT platform er blevet udskiftet, siger Hanne Puggaard.

Og med en ny IT platform kom også et nyt lønsystem, 
som opfylder dagens krav.  
– I dag genererer vi bare en pdf-fil, der herefter sendes 
til Post Danmark eKommunikation, som så sørger for, at 
dokumentet ender i e-Boks systemet. 

HVILKE FORDELE HAR E-BOKS? 
– For os som virksomhed er der tale om store admini-
strative besparelser, siger Hanne Puggaard, der forklarer, 
at virksomheden nu slipper for en omfattende manuel 
håndtering af lønsedler. 

Tidligere sørgede Strålfors for at printe alle lønsedler, 
hvorefter de blev sendt tilbage til Dansk Supermarked 
for dobbeltkontrol og derefter sendt videre til hver en-
kelt arbejdsplads.  
 – De lønansvarlige udleverede alle lønsedler manuelt, 
med alt hvad dette indebar.  

Andre fordele er, at man undgår omkostninger til print, 
porto og forsendelse. 
– Men det absolut vigtigste er, at vi er blevet fri for den 
manuelle håndtering. Det sparer os megen tid og man-
ge penge. 

Dansk Supermarked har også i et stykke tid sendt alle 
feriekort via e-Boks. Al kommunikation vedrørende fri- 
og feriedage sker i dag udelukkende elektronisk. 



– Vores ansatte anmoder om fri- og feriedage via e-Boks 
og kan se, hvor mange dages ferie de har til gode, siger 
Hanne Puggaard.

Hun fortæller samtidigt, hvor fantastisk meget enklere 
administrationen er blevet, nu hvor man er fri for at 
håndtere feriekort manuelt. 
– Selv om vi syntes, det var besværligt med den manuel-
le håndtering af lønsedler, så var det ingenting i sam-
menligning med feriekortene, siger hun. 

For medarbejdere er e-Boks et sikkert sted at modtage 
vigtige dokumenter. Den enkelte e-Boks er en personlig 
e-Boks, og medarbejderne får deres lønseddel umiddel-
bart efter Dansk Supermarked har sendt den – uanset 
om de er på arbejde, har ferie eller har forældreorlov. 
Og hvis oplysningerne skal bruges i en anden sammen-
hæng, ligger dokumentet allerede på rette plads.  
– Vi behøver heller ikke at finde lønsedler frem for med-
arbejdere, som måtte have mistet dem. De ligger altid i 
e-Boks. 

OG ULEMPER?
– Der er både fordele og begrænsninger forbundet med 
e-Boks. Vi udsender digitale lønsedler til alle vores med-
arbejdere, men eftersom dokumentet skal sendes ud 
via e-Boks, uanset om medarbejderen har accepteret 
at modtage information fra os eller ej, har vi ikke det 
fuldkomne billede, siger Hanne Puggaard.

– Vi ved, at 10.000 af medarbejderne har accepteret at 
modtage information ud over lønsedlerne fra os via 
e-Boks, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at kun 
10.000 af vores 37.000 ansatte har en e-Boks. Da nogle 
kan have accepteret at modtage andre serviceydelser via 
e-Boks, kan der jo reelt være flere ansatte, der er e-Boks 
brugere.  

Det nye lønsystem giver også mulighed for at sende di-
verse information til medarbejderne via lønseddel og bilag. 

HAR I OVERVEJET AT KOMMUNIKERE FLERE BUD-
SKABER SAMMEN MED LØNSEDLEN?
– Vi ser muligheder i markedsføring i kombination med 
lønsedlen, men vi har ikke engang en skitseplan på plads 
endnu, siger Hanne Puggaard, og hun fortsætter:
– Vi er nye brugere af e-Boks. Først skal vi sætte os 
grundigt ind i hvilke muligheder, der findes. Desuden 
skal vi have etableret et samarbejde med bl.a. vores 
økonomiafdeling og vores marketingafdeling. 

Men uanset hvad resultatet bliver, vil der alene være 
tale om at kunne kommunikere flere budskaber via 
e-Boks til medarbejdere, der har accepteret dette.

”En enkel besked, så som at lønnen udbetales tidligere 
næste måned, er et godt eksempel på information, der 
kan sendes sammen med lønsedlen i fremtiden”, fortæller 
HR manager Hanne Puggaard fra Dansk Supermarked.
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