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SurveyXact handlar inte bara om enkäter. Det handlar om att få relevant kunskap vid 
rätt tidpunkt. SurveyXact kan hantera hela processen, förmedla resultaten, strukture-
ra arbetet, dela erfarenheter med andra i organisationen, göra det enklare att repe-
tera undersökningar och att följa utvecklingen. Med SurveyXact får du på ett enkelt 
sätt värdefull information om dina kunders åsikter, önskemål och behov. Du kan sedan 
använda denna information när du fattar beslut. 

SurveyXact är en del av Ramboll. Det ställer höga krav på vår integritet, säkerhet, sta-
bilitet, metodik och erfarenhet. Allt detta har vi integrerat i SurveyXact, vilket funge-
rar som en garanti för att din kundundersökning ska bli framgångsrik. 
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KÄRA LÄSARE
Du vet själv att det väger tyngre om en god vän rekommenderar en film än löftena från 
filmens trailer. Om du flyttar till en ny kommun finns det en stor chans att du har fått en per-
sonlig rekommendation om kommunens attraktiva bostadspriser, vackra natur eller andra 
goda egenskaper som kan vara värda att byta postnummer för. 

Rekommendationer från familj, vänner eller kollegor bety-
der ofta mer än goda ord i annonser och företagens egna 
lovord. Därför är det viktigt för företag att de har ambas-
sadörer som är så nöjda att de rekommenderar företaget. 

Kundnöjdhet och lojalitet påverkar inte endast verksamhetens vinst, rykte och försäljning. 
De är även avgörande faktorer för att skapa en långsiktig relation till kunderna. Kundun-
dersökningar ger värdefulla insikter, vilka gör det möjligt att fatta strategiska och operati-
va beslut baserade på fakta.  

I denna e-bok berättar vi om fördelarna med att genomföra kundundersökningar. Vi för-
klarar vad du ska tänka på innan du skickar ut frågorna till kunderna. Samtidigt får du en 
konkret guide på vilka frågor du kan ställa i en kundundersökning. 

God läslust! 

VEM ÄR E-BOKEN TILL FÖR?

E-boken är till för dig som inte har så mycket erfarenhet inom kun-
dundersökningar. Oavsett om du är analysansvarig, kvalitetschef 
eller arbetar inom försäljning eller marketing och ska genomföra 
din första kundundersökning. 

E-boken har i syfte att förbereda dig med en baskunskap om olika 
typer av undersökningar, fördelarna med kundundersökningar 
och vilka frågor du kan ställa. Denna kunskap ger dig den bästa 
möjliga förutsättningen för att samla in användbara data och få en 
hög svarsprocent när ni frågar kunderna om deras tillfredsställelse 
och lojalitet. 
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GENOMFÖRA EN 
KUNDUNDER-
SÖKNING
Finns det något tillfälle där det inte är till fördel att känna till kundernas ärliga 
åsikter när man driver ett företag eller organisation? Det tror jag inte. Alla med-
arbetare, från golvet till ledningen, drar nytta av att veta hur kunderna uppfat-
tar verksamheten. Med utgångspunkt i kundernas behov och önskemål kan du 
optimera och driva verksamheten med bästa möjliga förutsättningar. Det finns 
många bra anledningar till att genomföra kundundersökningar, och de berättar 
vi om här.

FYRA ANLEDNINGAR ATT

STÖDJER FÖRETAGETS TILLVÄXT OCH RESULTAT

Vore det inte tråkigt om företagets tillväxt helt plötsligt skulle bromsas in 
för att ni fattar beslut som går helt eller delvis emot kundernas önskemål? 
I företag med många transaktioner och kunder är det viktigt att ha fingret 
på pulsen. Kundundersökningar ger en inblick i vad era starka sidor är och 
var ni kan bli bättre. Kunskapen från undersökningen ger er möjlighet att 
följa huruvida ni levererar tillfredsställande service och rådgivning till era 
kunder. Genom att få direkt återkoppling på kundernas upplevelse av så 
kallade ”kontaktpunkter” kan ni åtgärda era fel och brister. Kontaktpunkter 
är de tillfällen då kunder kommer i direkt kontakt med företaget. Kontakt-
punkterna kan vara fysiska och i digital form. 

HJÄLPER LEDNINGEN ATT FATTA BESLUT

Kundundersökningar är ett bra verktyg för att sätta och följa upp mål, 
prioritera resurser och välja viktiga insatsområden. Ledningen kan fatta 
bättre beslut baserade på fakta. Med hjälp av kundmätningar kan ledningen 
fokusera mer på kundlojalitet. Baserat på kundernas återkoppling kan man 
utforma handlingsplaner som skickas ut till relevanta medarbetare. Det går 
även att utveckla ett system som hanterar feedback från missnöjda kunder 
direkt. På så sätt kan negativ återkoppling snabbt samlas in och kunden kan 
kontaktas i syfte att hantera klagomålet. 

01

02

SurveyXact – Stärk företaget med kundundersökningar 4

Innehåll



VAD UNDERSÖKS I EN KUNDUN-
DERSÖKNING?

I en kundundersökning mäter man hur 
nöjda verksamhetens kunder är. Kundnöjd-
het kan delas upp i några insatsområden 
som du förmodar har stor inverkan på 
kundernas samlade nöjdhet.

Det är också vanligt att man mäter lojalite-
ten i en kundundersökning. Lojalitet mäts 
genom att ta reda på hur många kunder 
som skulle rekommendera företaget till nå-
gon annan. Det finns ett samband mellan 
kundnöjdhet och kundlojalitet. En kund 
kan dock vara mycket nöjd med företaget 
utan att vilja rekommendera det till andra.

VAD ÄR EN KUNDUNDERSÖK-
NING?

En kundundersökning är en enkät som 
tar reda på kundens uppfattning av er 
organisation eller företag. Undersök-
ningens syfte är att skapa ett underlag 
för att öka tillfredsställelsen bland 
kunderna för att behålla dem.

STÄRKER BILDEN AV FÖRETAGET

Kundundersökningar stärker bilden av företaget, eftersom det är ett bevis 
på att ni tar era kunder på allvar. Samtidigt blir marknadsföringen mycket 
enklare när marknadsförings- eller kommunikationsavdelningen ansträng-
er sig för att förbättra kundupplevelsen och bilden av företaget. Genom 
att analysera bilden av företaget i en kundundersökning ser ni också till att 
företagets kommunikation stämmer överens med bilden kunderna har av 
företaget.

KUNDBORTFALL KAN HINDRAS MED HJÄLP AV DATA

Det är mycket billigare och enklare att behålla befintliga kunder än att locka 
till sig nya. Därför är det värdefullt att arbeta med att behålla kunderna. Om 
du genomför en kundundersökning får du en bild av huruvida kunderna 
kommer att vända er ryggen. På så sätt får du en överblick över risken för 
kundbortfall, samtidigt som du kan identifiera orsakerna till att kunderna inte 
är lika nöjda längre och får en möjlighet att göra något åt det. Med kund-
bortfallshastighet menas den procentandel av en kundbas som under en viss 
period har valt att avsluta samarbetet med företaget. Med kunskapen du får 
från en kundundersökning har du en robust grund för att följa upp med de 
konkreta riskkunderna och se till att de stannar kvar som kunder.
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ATT KOMMA IGÅNG 
MED DIN FÖRSTA 
KUNDUNDERSÖKNING

FEM STEG FÖR

Innan du skickar din första kundundersökning 
finns det vissa saker du bör tänka på. Här är fem 
steg som kan hjälpa dig att skapa en bra kundu-
ndersökning med en hög svarsfrekvens och an-
vändbara data.

MÅLET MED ATT UNDERSÖKA

Om undersökningen ska ge mening måste det finnas ett tydligt 
mål med den. Innan du börjar med din kundundersökning ska du 
svara på följande frågor: Vad är syftet med kundundersökningen 
och vilka parametrar ska den mäta? Vad är det rent konkret du 
behöver veta? När ni internt har bestämt er för ett syfte blir det 
enklare att formulera frågorna och att hålla dem korta och preci-
sa.

IDENTIFIERA VEM DU VILL SKA SVARA

Det är viktigt att klargöra vem som fattar beslut och vem som 
har inflytande när det kommer till köp av era produkter och/eller 
tjänster. Undersökningar visar att det ofta är kvinnor som bestäm-
mer när det kommer till inköp. Därför får bilhandlare till exempel 
inte uteslutande rikta kommunikationen och frågorna mot män, då 
det ofta är kvinnan i förhållandet som är den faktiska beslutstaga-
ren.
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KUNDUNDERSÖKNINGEN ÄR VÄRDELÖS UTAN UPPFÖLJNING

Det krävs resurser och vilja att följa upp på resultaten, och det 
måste ledningen vara beredd på. Organisationen ska veta vad 
resultaten ska användas till. Det kräver att man redan från början 
skapar en handlingsplan för hur resultaten ska bearbetas. Det 
handlar nämligen inte bara om att mäta och hitta en siffra, utan 
om att behandla informationen på rätt sätt och göra om siffrorna 
till användbar kunskap  för hela organisationen. Redan innan du 
skapar din undersökning bör du tänka på följande: 

 -  Vem ska få tillgång till informationen från undersökningen?

 -  Kan du bearbeta dina data som du vill och göra olika delar av 
undersökningen tillgänglig för de delar av organisationen som 
ska använda dem?

 - Hur ska resultaten presenteras? 

VAL AV KANALER

En kundundersökning kan inte lyckas utan svar. Därför bör du 
tänka på vilka kanaler som kan ge flest svar. Om ni har många 
yngre kunder bör er kundundersökning kunna genomföras elek-
troniskt på till exempel mobiler, så att de kan svara på frågorna 
när de vill. Ni ska se till att ta bort alla hinder på vägen, så att ni 
får störst chans för att kunderna lägger tid på att svara på just er 
undersökning.

VÄLJ UNDERSÖKNINGSTYP

När du har tagit ställning till de fyra punkterna ovan är det dags 
att välja vilken typ av undersökning som passar bäst för att uppnå 
ert mål. Det finns olika typer av undersökningar, som delvis beror 
på undersökningens  syfte och delvis på hur ofta ni vill genomföra 
undersökningen, samt vad ni vill undersöka. I nästa avsnitt går 
vi igenom de olika typerna av undersökningar som finns för att 
undersöka kundnöjdhet och lojalitet. Vi förklarar även vad du ska 
vara uppmärksam på när du väljer de olika typerna.
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FÖR ATT MÄTA KUND-
NÖJDHET OCH KUND-
LOJALITET

DESSA UNDERSÖKNINGSTYPER KAN DU ANVÄNDA:

Som vi tidigare har berättat ska du först och främst, inn-
an du sätter igång med undersökningen, bestämma vad 
målen med kundundersökningen är. 

Den bekräftande metoden kan använ-
das om företaget just nu har behov 
av att få en hypotes bekräftad eller 
avslagen. Ni kanske har en magkänsla 
om hur kunderna uppfattar t.ex. en 
specifik tjänst eller produkt i er verk-
samhet, och vill bekräfta denna känsla 
med hjälp av data innan ni investerar 
mer i att utveckla den aktuella tjänsten 
eller produkten. 

Den utforskande undersökningen har 
som mål att ge oss mer information 
och utöka vår kunskap. Den passar 
bra om ni vill upptäcka nya möjlighe-
ter och trender. Ofta handlar frå-
gorna om kundens framtida behov 
i förhållande till företagets tjänster 
och produkter.

Kundundersökningar kan innehålla frågor som både är bekräftande och ut-
forskande i naturen. En kundundersökning kan handla om att bekräfta en 
hypotes eller ha till syfte att tillföra ny information.

När man ska genomföra en kundundersökning skiljer man mellan två överordna-
de tillvägagångssätt, som definieras utefter vad målet med undersökningen är. 
Är det: 1) att bekräfta en hypotes eller 2) att få ny kunskap om företaget? Därför 
måste du först bestämma om undersökningen ska vara bekräftande eller utforsk-
ande. Här är en beskrivning av de två tillvägagångssätten:

DEN BEKRÄFTANDE 
METODEN

DEN UTFORSKANDE METODEN
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En årlig kundundersökning ger åter-
koppling från en stor och varierad 
grupp av kunder. Enkäten kan be-
handla övergripande teman som stra-
tegi, uppfattning, kundservice, priser 
och produkter. 

Fördelar: Alla era kunder kan delta. 
Den årliga kundundersökningen ger 
en samlad bild av hur nöjda kunderna 
är och kan användas för strategiarbe-
te och för att följa nöjdheten över tid.

 Nackdelar: Svaren är endast en ögon-
blicksbild, som blir mindre och mindre 
aktuell ju mer tiden går. 

Den händelsebestämda kundunder-
sökningen skickas ut när kunden har 
varit i kontakt med en eller flera av era 
kontaktpunkter. Om det är en bank som 
skickar ut enkäten kan de bland annat 
fråga kunden ”Hur upplevde du rådgiv-
ningen med X [namnet på rådgivaren]”.

Fördelar: Ni finns färskt i minnet hos 
kunden när ni ställer frågorna, vilket ger 
en aktuell och rättvis bild av hur nöjd 
kunden är. Om svaren är kritiska bör 
du snarast åtgärda orsaken till kundens 
dåliga upplevelse. 
 
 Nackdelar: Den kan använda fler resur-
ser eftersom verksamheten löpande ska 
förhålla sig till nya siffror som kommer 
in. Det kan dock undvikas genom att 
implementera automatiska lösningar.

ÅRLIG KUNDUNDER-
SÖKNING

HÄNDELSEBESTÄMD KUN-
DUNDERSÖKNING 

Dessa två undersökningar kan du använda för att mäta kundnöjdheten

När du har bestämt om du ska använda en bekräftande eller utforskande under-
sökning, eller en blandning av de två, bör du bestämma en tidsram för under-
sökningen. Vill ni ha en 1) årlig eller 2) händelsebestämd kundundersökning? I 
följande avsnitt kan du läsa mer om fördelarna med båda metoderna.

PROMOTERS

PASSIVES

DETRACTORS

NET PROMOTOR SCORE

Net Promotor Score (NPS) är en poäng 
som visar hur troligt det är att kun-
derna skulle rekommendera företaget 
till andra. NPS-mätning är en erkänd 
metod som företag kan använda för att 
mäta kundernas lojalitet. 
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NPS anger kundlojaliteten 

Om ert mål för undersökningen är att ta reda på hur lojala era kunder är bör ni 
mäta er Net Promotor Score. Nedan kan du läsa mer om vad en NPS-undersök-
ning kan bidra med och vad du bör tänka på när du arbetar med NPS.

Net Promotor Score
När du stöter på frågan ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till 
andra?” vill företaget veta sin Net Promoter  Score. Metoden bakom Net Pro-
motor Score är enkel att implementera,  analysera och handla utifrån. NPS kan 
förutsäga vad kunder kommer att göra i framtiden eftersom du ställer den enkla 
frågan ”I hur hög grad skulle du rekommendera oss till andra?”. 

Jämfört med den klassiska poängen för kundnöjdhet, där du ber kunden berät-
ta om hans eller hennes upplevelser med företaget, frågar du i en NPS kunden 
om de skulle komma tillbaka. Skillnaden mellan lojalitet och nöjdhet är att du 
kan vara nöjd med något som skett, men lojalitet vittnar om kundens framtida 
handlingar.

Kunden får i en NPS möjlighet att svara från 0 (inte alls) till 10 (i hög grad). Kun-
der som svarar mellan 9 och 10 är riktigt lojala, så kallade promoters. 7–8 anses 
vara en passivt nöjd kund, som inte har ett starkt band till er och därför inte skul-
le rekommendera er till andra utan anledning. Om svaret är 0–6 betraktas kunden 
som illojal och kallas då för en detractor. NPS-poängen får ni genom att dra av 
procentandelen av detractors (0–6) från promoters (9–10). Se exemplet nedan:

NPS mäter kundernas lojalitet, men berättar ingenting om orsaken. Många fö-
retag väljer därför att inleda enkäten med 5–10 frågor som följs av NPS-frågan. 

SÅ RÄKNAR DU UT NPS
Om det finns 60 % promoters och 20 % 
detractors blir det: 60 - 20 = 40 
NPS® blir i det här fallet 40.

På så sätt kan ni se vad de kritiska kunderna har svarat på frågorna som ledde 
fram till NPS-frågan. Kanske får ni reda på att det är kundtjänsten kunden inte 
var nöjd med, och eftersom ni nu vet om den svaga punkten i verksamheten kan 
ni nu åtgärda den. I nästa avsnitt kan du se exempel på hur de inledande frågorna 
kan formuleras.
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DESSA FRÅGOR KAN 
DU STÄLLA I DIN 
KUNDUNDERSÖKNING

GUIDE:

Är du osäker på hur frågorna i en kundundersökning kan se ut? Här är 10 exempel på stan-
dardfrågor i en kundundersökning. Frågorna är till för inspiration till vad ni kan välja att 
fråga i er undersökning. Vi vill understryka att frågorna bör anpassas till er verksamhet samt 
era aktuella behov och er situation.

Vilka frågor du väljer att använda beror på flera olika faktorer: 

 -  Är det en kort händelsebestämd eller en årlig strategirelaterad undersökning ni ska utföra?

 -  Arbetar ert företag mot andra företag eller mot konsumenter?

 -  Vad levererar ni till kunden – en produkt, ett projekt, en tjänst eller rådgivning?

ÖVERGRIPANDE TILLFREDSSTÄLLEL-
SE

 -  Hur nöjd är du överlag baserat på din sam-
lade erfarenhet av [X]?

 -  NPS: Hur troligt är det att du skulle rekom-
mendera [X] till familj, vänner och kollegor? 

MEDARBETARE

 -  Medarbetarna på [X] är mycket kunniga

 -  Medarbetarna på [X] följer snabbt upp på 
mina frågor

AVTAL OCH INFORMATION 

 -  [X] håller de avtal de ingått med mig

 -  Jag har känt mig välinformerad under 
vårt samarbete 

PRODUKTER OCH RÅDGIVNING  

 - Produkterna från [X] har hög kvalitet 

 - [X] ger mig användbara råd 

AVSLUTANDE KOMMENTARRUTA   

 -  Vad har varit särskilt bra med samarbetet 
med [X]?

 -  Vad kunde bli bättre i samarbetet med 
[X]?
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Det krävs mod för att se sig själv i lojalitetsspegeln när man undersöker om det 
går bättre eller sämre för företaget. Kundundersökningar handlar framför allt om 
ställa rätt diagnos hos kunden. Precis som läkare arbetar med syfte att hitta den 
underliggande orsaken till febern bör ni som företag också hitta kärnan till att era 
kunder uppfattar er som de gör. På sjukhuset är det de dåliga läkarna som bara 
ger dig några piller för att ”de funkar på det mesta”. För att gå till botten med 
vad patienten lider av krävs andra metoder. Kundundersökningar är ett värdefullt 
redskap, som ger information ni kan använda för utveckling av verksamhetens 
produkter och tjänster. 

Hur nöjda är kunderna med ert företag? Om du inte vet svaret på den frågan bör 
du nog ta reda på det. Denna e-bok har förhoppningsvis gjort dig klokare på vad 
du ska vara uppmärksam på innan du genomför din undersökning.

Tack för att du läste den!

SPEGEL, SPEGEL PÅ VÄGGEN DÄR ...

www.surveyxact.se


