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SurveyXact handler om mer enn bare spørreskjemaer. Det handler om å nå frem 
til relevant kunnskap på riktig tidspunkt. SurveyXact kan bidra til å håndtere hele 
prosessen, formidle resultatene, strukturere arbeidet og dele erfaringer med andre i 
organisasjonen, samt gjøre det lettere å lage gjentatte undersøkelser og følge utvik-
ling. Med SurveyXact kan du på en enkel måte oppnå verdifull kunnskap om kundenes 
holdninger, ønsker og behov. Samtidig kan du utnytte denne kunnskapen når du skal 
ta beslutninger.

SurveyXact er en del av Rambøll. Det stiller høye krav til vår integritet, sikkerhet, sta-
bilitet, metodefaglighet og erfaring. Alt dette har vi bygd inn i SurveyXact og det er 
dermed din garanti for å oppnå suksess med din KTU. 
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KJÆRE LESER
Du kjenner sikkert til scenarioet: Hvis en god venn anbefaler en bestemt film, er det noe 
som veier tyngre enn alle slags løfter fra filmtraileren. Hvis du har flyttet til en kommune, er 
det størst sjanse for at du har funnet deg et nytt bosted på grunn av en personlig anbefa-
ling om kommunens attraktive boligpriser, barnehagedekning, vakre natur eller andre goder 
du kunne tenke deg å bytte postnummer for. 

Anbefalinger fra familie, venner eller kolleger teller ofte 
mer enn lovprisninger i reklamer og rosende ord fra virk-
somheten selv. Derfor har det stor betydning for virksom-
hetene at de har gode ambassadører som er så fornøyde 
at de vil anbefale virksomheten videre. 

Kundetilfredshet og kundelojalitet påvirker ikke bare virksomhetens bunnlinje, omdømme 
og salg. Det er også avgjørende for at du skal kunne skape en langsiktig relasjon til kunde-
ne dine. Med kundetilfredshetsundersøkelser (KTU) får du verdifull innsikt som gjør deg i 
stand til å treffe strategiske og operasjonelle beslutninger på et faktabasert grunnlag.  

I denne e-boken forteller vi hvilke fordeler en virksomhet kan høste ved å gjennomføre 
profesjonelle KTU-er. Vi gir deg et godt grunnlag, slik at skal vite hva du skal tenke gjen-
nom før du spør kundene. Samtidig får du en konkret veiledning til hvilke spørsmål du kan 
stille kundene dine i en KTU. 

God leselyst! 

HVEM ER E-BOKEN BEREGNET FOR?

E-boken er for deg som er ny i arbeidet med kundetilfredshetsun-
dersøkelser. Kanskje er du analyseansvarlig, kvalitetssjef eller ar-
beider i salgs-/markedsføringsavdelingen i en virksomhet og skal 
gå i gang med din første KTU. 

Denne e-boken har som mål å gi deg grunnkunnskaper om de uli-
ke undersøkelsestypene, fordelene ved KTU-er og spørsmålstype-
ne i en KTU. Denne kunnskapen skal gi deg et best mulig utgangs-
punkt for å lykkes med å få inn gode data og høye svarprosenter 
når dere spør kundene om deres tilfredshet og lojalitet i en KTU. 
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HVORFOR DU 
BØR GJENNOM-
FØRE KTU-ER
Finnes det én eneste situasjon der kundenes ærlige mening ikke vil være en 
fordel å kjenne til når man driver en virksomhet eller styrer en organisasjon? 
Nei, neppe. Alle medarbeidere – fra topp til bunn – vil være best tjent med å vite 
hvordan kundene oppfatter virksomheten. Med utgangspunkt i kundenes behov 
og ønsker kan du optimere og drive virksomheten ut fra de best tenkelige for-
utsetninger. Det finnes en rekke gode grunner til å gjennomføre kundetilfreds-
hetsundersøkelser (KTU-er), og de skal vi se nærmere på her.

FIRE ARGUMENTER FOR:

STØTTER VIRKSOMHETENS VEKST OG YTELSE

Ville det ikke vært ergerlig hvis virksomhetens vekstreise skulle bremse 
opp fordi dere tar valg som går helt eller delvis mot kundenes ønsker? I 
virksomheter med mange transaksjoner og kunder som diffunderer inn 
og ut av virksomheten, er det helt avgjørende å holde fingeren på pulsen. 
KTU-er gir innsikt i hva de sterke sidene deres er og hvor dere må forbedre 
dere. Innsikten fra målingen blant kundene gir mulighet for å følge med på 
om dere leverer tilfredsstillende service og rådgivning til kundene. Ved å 
få direkte tilbakemelding på kundens opplevelse av såkalte ”touch points” 
med virksomheten får dere mulighet til å rette opp i feil og mangler. Touch 
points markerer de punktene der en kunde har direkte kontakt med deres 
virksomhet. Kontaktpunktene kan både være i fysisk og digital form. 

STØTTER LEDELSENS BESLUTNINGSGRUNNLAG

KTU-er er et godt verktøy for å sette opp / følge opp mål, prioritere ressur-
ser og velge viktige innsatsområder. Ledelsen kan treffe bedre beslutninger 
basert på fakta. Med kundemålinger kan ledelsen sette kundelojaliteten på 
dagsorden. Med utgangspunkt i kundenes tilbakemelding kan det utar-
beides handlingsplaner som formidles til relevante medarbeidere, og det 
kan utvikles et system slik at tilbakemeldinger fra misfornøyde kunder blir 
håndtert umiddelbart. På den måten er det mulig å samle opp negativ kun-
detilbakemelding raskt, og hver enkelte kunde kan kontaktes med sikte på 
at håndtere kundens utilfredshet. 
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HVA ER DET SOM MÅLES I EN KUN-
DETILFREDSHETSUNDERSØKELSE?

En KTU måler hvor fornøyd virksomhe-
tens kunder er. Kundetilfredshet kan deles 
opp i bestemte innsatsområder du måler 
tilfredsheten for, og som antas å ha stor 
innflytelse på kundenes totale tilfredshet.

Måling av lojalitet er ofte også en del av en 
KTU. Lojalitet måles ut fra andelen  kunder 
som vil anbefale virksomheten til andre. 
Det er en sammenheng mellom kundetil-
fredshet og kundelojalitet – en kunde kan 
imidlertid være fornøyd med virksomheten 
uten nødvendigvis å ville anbefale den til 
andre.

HVA ER EN KUNDETILFREDS-
HETSUNDERSØKELSE?

En kundetilfredshetsundersøkel-
se (KTU) er en spørreskjemabasert 
undersøkelse som avdekker kundenes 
oppfatning av deres organisasjon eller 
virksomhet. Det overordnede målet 
med en KTU er å skape et grunnlag for 
å øke tilfredsheten blant kundene og 
beholde kundene.

STYRKER IMAGET FOR VIRKSOMHETEN

KTU-er styrker imaget for virksomheten, for det viser at dere tar kundene 
på alvor. Samtidig blir markedsføringsarbeidet mye enklere når markedsfø-
rings- eller kommunikasjonsavdelingen gjør en innsats for å forbedre kunde-
nes opplevelse og bilde av virksomheten. Ved å få analysert virksomhetens 
image i en KTU sikrer dere også at virksomhetens kommunikasjon henger 
sammen med det imaget virksomheten har hos forbrukerne.

KUNDEFRAFALL KAN SNUS VED HJELP AV DATA, OG KUNDENE KAN 
BEHOLDES

Det er mye billigere og enklere å beholde eksisterende kunder enn å trekke 
til seg nye. Derfor er det lønnsomt å jobbe med å beholde kundene. Hvis du 
lager en KTU, kan du få en indikasjon på om kundene er i ferd med å vende 
ryggen til dere. På den måten kan du få oversikt over hvilken reell frafallsrisi-
ko kundene representerer, samtidig kan du identifisere årsaker til det aktuelle 
frafallet, slik at du kan gjøre noe med frafallsgraden i det videre arbeidet. 
Med frafallsgrad menes den prosentdelen av en kundebase som i en gitt pe-
riode har valgt å avslutte samarbeidet med virksomheten. Med kunnskap fra 
KTU-en har du et solid grunnlag for å følge opp de konkrete risikokundene 
og sikre at de forblir kunder.
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FOR Å KOMME I 
GANG MED DIN 
FØRSTE KTU

FEM TRINN:

Før du sender ut den første kundetilfredshetsun-
dersøkelsen, er det noen ting du bør tenke over. 
Her er fem trinn som hjelper deg med å få en god 
undersøkelse med høy svarprosent og data som 
vil være til nytte for deg.

MÅLET MED Å MÅLE

Hvis det skal gi mening å måle, må det foreligge et klart formål 
med undersøkelsen. Før du begynner på kundetilfredshetsun-
dersøkelsen, må du derfor aller først avklare: Hva er formålet med 
kundetilfredshetsundersøkelsen, og hvilke parametre skal den 
måle? Hva er det helt konkret dere trenger å vite? Når dere er blitt 
enige om formålet internt i organisasjonen, blir det med én gang 
mye enklere å formulere spørsmålene og lettere å holde spørs-
målsrammen kort og presis.

IDENTIFISER DEM SOM SKAL SVARE

Det er svært viktig å klarlegge hvem som er beslutningstaker og 
hvem som har innflytelse på valgene når det gjelder kjøp av deres 
produkter og/eller tjenester. Undersøkelser har for eksempel vist 
at det ofte er kvinnene som har det siste ordet når det gjelder 
bilkjøp. I så fall må bilforhandlere ikke bare rette kommunikasjo-
nen og spørreskjemaundersøkelser mot menn, siden det ofte er 
kvinnen i forholdet som er den reelle beslutningstakeren. 
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KUNDETILFREDSHETSUNDERSØKELSEN ER VERDILØS UTEN 
EN GOD OPPFØLGING

Det krever ressurser og vilje til å lage en god oppfølging av  
kundetilfredshetsmålingen, og det må ledelsen være innstilt på. 
Organisasjonen må vite hva man skal bruke resultatene til. Det 
krever at dere allerede under forberedelsen av en KTU setter opp 
en handlingsplan for hvordan resultatene skal bearbeides. Det 
handler nemlig ikke bare om å måle og finne frem til et tall, men 
også om å behandle dataene riktig og gjøre tallene om til kunn-
skap som hele organisasjonen kan bruke. Allerede før du setter 
opp undersøkelsen kan du med fordel vurdere følgende: 

 -  Hvem skal ha tilgang til dataene som undersøkelsen genererer?

 -  Kan du bearbeide dataene som du vil og gjøre forskjellige deler 
av undersøkelsen tilgjengelig for de delene av organisasjonen 
som trenger resultatene?

 - Hvordan skal resultatene presenteres? 

VALG AV KANALER

Ingen vellykket KTU uten svar. Derfor bør du tenke på hvilke 
kanaler som kan gi flest mulig svar. Hvis det for eksempel er 
en stor andel unge i kundesegmentet bør dere åpne opp for at 
spørreskjemaet også kan besvares via elektroniske enheter som 
mobiltelefoner, slik at unge kan svare på spørs målene når de er 
underveis. Dere må sørge for å rydde alle hindringer av veien slik 
dere oppnår størst mulig sjanse for at kundene tar seg tid til å 
svare på nettopp deres spørreskjema.

BESTEM TYPEN UNDERSØKELSE

Når du har tatt stilling til de fire punktene over, må du bestemme 
deg for hvilken type undersøkelse som best støtter det overord-
nede formålet med undersøkelsen. Det finnes forskjellige typer 
undersøkelser, som dels avhenger av hva som er formålet med 
undersøkelsen, dels hvor ofte dere ønsker å foreta målingen og 
dels hva dere konkret ønsker å måle. I neste avsnitt finner du 
en oversikt over hvilke typer undersøkelser som finnes når det 
gjelder måling av kundetilfredshet og kundelojalitet, og vi forteller 
hva du må være oppmerksom på hvis du velger å foreta målingen 
med denne type undersøkelse.
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TIL Å MÅLE KUNDE-
TILFREDSHET OG 
KUNDELOJALITET

DISSE TYPENE UNDERSØKELSER KAN DU BRUKE:

Som beskrevet tidligere må du først avklare hva som 
er formålet med spørreskjemaet før du setter i gang en 
kundetilfredshetsundersøkelse (KTU) 

En bekreftende undersøkelse kan bru-
kes hvis virksomheten her og nå har 
behov for å få bekreftet eller avkreftet 
en hypotese. Kanskje har dere en ma-
gefølelse på hvordan kundene oppfat-
ter en bestemt ytelse i virksomheten 
– og disse idéene og fornemmelsene 
vil dere gjerne ha bekreftet med data 
før dere investerer mer i optimering og 
utvikling av ytelsen. 

Den eksplorative undersøkelsen 
har som mål å gjøre oss klokere og 
utvide horisonten. Den kan brukes 
hvis dere ønsker å oppdage nye 
forretningsmuligheter eller trender. 
Ofte vil spørsmålene dreie seg om 
kundens fremtidige behov med hen-
syn til virksomhetens tjenester og 
produkter.

Det er viktig å nevne at en KTU kan inneholde spørsmål som både har bekref-
tende og eksplorativ karakter. Det er ikke uvanlig at man ser en KTU med 
spørsmål som handler om å bekrefte en hypotese samt har som formål å tilfø-
re helt ny kunnskap. 

Når du skal foreta en KTU, skjelner man mellom to overordnede tilnærminger som 
defineres ut fra hvilket formål dere har med undersøkelsen. Er det: 1) et ønske om 
å få bekreftet en hypotese eller 2) et ønske om å finne ny kunnskap om virksom-
heten? Derfor må du begynne med å bestemme deg for om undersøkelsen skal 
følge en bekreftende eller en eksplorativ tilnærming. Her følger en beskrivelse av 
de to tilnærmingene:

BEKREFTENDE TIL-
NÆRMING

EKSPLORATIV TILNÆRMING
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Med en årlig kundetilfredshetsunder-
søkelse får du tilbakemelding fra en 
stor og bred gruppe av kunder. Spør-
reskjemaet kan behandle generelle 
temaer som strategi, image, kundeser-
vice, priser og produkter. 

Fordeler: Alle kundene kan delta. En 
årlig KTU gir et samlet bilde av kun-
denes tilfredshet som kan brukes til 
strategiarbeid og en stabil benchmark 
over tid.

 Ulemper: Svarene er bare et øye-
blikksbilde som vil bli mer og mer 
støvete, ettersom tiden går. 

En hendelsesbestemt KTU sendes ut 
når kunden har vært i kontakt med ett 
eller flere av virksomhetens touch po-
ints. Hvis det er en bank som sender ut 
spørreskjemaet, kan kunden for eksem-
pel bli spurt om: ”Hvordan opplevde du 
rådgivningen med X [navnet på bankrå-
dgiver]”.

Fordeler: Du er top-of-mind hos kunden 
når du stiller kunden spørsmålene, noe 
som gir et oppdatert og rettvisende 
bilde av kundens tilfredshet. Hvis sva-
rene er kritiske, kan du straks rette opp 
kundens dårlige opplevelse. 
 
 Ulemper: Den kan være mer ressurskre-
vende fordi virksomheten fortløpende 
må forholde seg til nye tall som hele 
tiden tikker inn. Dette kan likevel unngås 
ved å implementere helautomatiske 
løsninger.

ÅRLIG KTU HENDELSESBESTEMT KTU 

Disse to undersøkelsene kan du bruke til å måle kundetilfredshet

Når du har bestemt deg for om undersøkelsen skal være av bekreftende eller 
eksplorativ karakter, eventuelt en blanding av de to, må du avgjøre tidsperspek-
tivet i undersøkelsen. Ønsker dere å ha en 1) årlig KTU eller en 2) hendelses-
bestemt KTU? Nedenfor kan du lese mer om hvilke fordeler som ligger i de to 
variantene.

PROMOTERS

PASSIVES

DETRACTORS

NET PROMOTOR SCORE

Net Promotor Score (NPS) er en score 
som avdekker kundenes villighet til å 
anbefale virksomheten til andre. En 
NPS-måling er en anerkjent metode 
som en virksomhet kan bruke til å måle 
kundenes lojalitet. 
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NPS måler på kundelojalitet 

Hvis det største ønsket for undersøkelsen er å vite hvor lojale kundene deres 
egentlig er, bør dere måle Net Promotor Score. Nedenfor kan du lese hva en 
NPS-måling kan bidra med, og hva du bør ha i tankene når du arbeider med 
NPS.

Net Promotor Score
Når du støter på spørsmålet ”Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale oss til 
andre?” er det en virksomhet som gjerne vil kjenne sin Net Promoter Sco-
re.  Metoden bak Net Promotor Score (NPS) er både enkel å implementere, 
 analysere og agere på. NPS kan forutsi hva kundene ønsker i fremtiden siden du 
stilte det enkle spørsmålet ”I hvor høy grad vil du anbefale oss til andre?”. 

Sammenlignet med den klassiske kundetilfredshetsscoren der du ber kunden 
fortelle om sin opplevelse av tidligere møter med virksomheten, ber du i en NPS 
kunden fortelle om vedkommende vil tilbake. Derfor består forskjellen på loja-
litet og tilfredshet i at tilfredshet er noe som har vært, mens lojalitet vitner om 
kundens forventede fremtidige atferd.

I en NPS får kunden mulighet til å svare fra 0 (absolutt ikke) til 10 (i høy grad). 
Hvis kunden svarer 9-10 på det første spørsmålet, er han/hun en ekte lojal kunde, 
også kalt en promotor. 7-8 betraktes som en passivt fornøyd kunde, siden kun-
den sannsynligvis ikke har noe sterkt bånd til dere og derfor ikke uoppfordret vil 
anbefale dere til andre. Hvis kunden velger 0-6, betraktes kunden som illojal og 
kalles derfor en detractor. NPS-scoren finner du ved å trekke prosentandelen av 
detractors (0-6) fra promoters (9-10). Du kan se et eksempel nedenfor:

NPS-REGNESTYKKE
Hvis det er 60 prosent promoters og 20 
prosent detractors, blir regnestykket: 60 - 20 = 40 
NPS® blir i dette tilfelle 40.

NPS måler kundens temperatur, men den forteller ikke noe om årsaken. Flere 
virksomheter velger derfor å innlede spørreskjemaet med 5-10 spørsmål som 
etterfølges av NPS-spørsmålet. På den måten kan du deretter se hva en kritisk 
kunde har svart på de spørsmålene som ledet opp til NPS-spørsmålet. Kanskje 
finner dere ut at det er kundeservicen kunden har vært misfornøyd med – og 
ved å bli klar over dette svake punkt i virksomheten, får dere et incitament til å 
optimere akkurat her. I neste kapittel kan du finne eksempler på hvordan innle-
dende spørsmål kan utformes.
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DISSE SPØRSMÅL 
KAN DU STILLE I EN 
KTU

GUIDE:

Er du i tvil om hvordan spørsmålene i en KTU kan se ut? Her får du 10 eksempler på stan-
dardspørsmål i en KTU. Spørsmålene må anses som inspirasjon til hva dere kan velge å 
spørre kundene om i et spørreskjema. Det er viktig å understreke, at spørsmålene bør tilpas-
ses den spesifikke virksomheten og aktuelle behov og situasjoner.

Hvilke spørsmål du velger i det konkrete tilfellet, avhenger av flere forskjellige punkter: 

 -  Er det en kort, hendelsesbestemt KTU eller en årlig, strategirelatert KTU dere går for?

 -  Er kundesegmentet business-to  business eller business-to-consumer?

 -  Hva leverer dere til kunden – et produkt, et prosjekt, en tjeneste eller rådgivning?

GENERELL TILFREDSHET

 -  På bakgrunn av de samlede erfaringene 
dine med [X], hvor fornøyd er du alt i alt?

 -  NPS: Hvor sannsynlig er det at du vil 
 anbefale [X] til familie, venner og kolleger? 

MEDARBEIDERE

 -  [X]s medarbeidere er faglig dyktige

 -  [X]s medarbeidere følger raskt opp mine 
henvendelser

AVTALER OG INFORMASJON 

 -  [X] overholdt de avtalene som ble inn-
gått med meg

 -  Jeg følte meg godt informert under 
samarbeidet vårt 

PRODUKTER OG RÅDGIVNING  

 - [X]s produkter har høy kvalitet 

 - [X] gir meg verdifull rådgivning 

AVSLUTTENDE KOMMENTARFELT   

 -  Hva er spesielt bra med samarbeidet med 
[X]?

 -  Hva kunne eventuelt være bedre med sam-
arbeidet med [X]?
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Det krever mot å se seg selv i lojalitetsspeilet når man måler om det går bedre el-
ler dårligere for virksomheten. Når man arbeider med kundetilfredshetsundersø- 
kelser, handler det først og fremst om å stille den riktige diagnosen hos kunden. 
På samme måte som leger etterstreber å finne frem til den bakenforliggende 
årsaken til feberen, bør dere som virksomhet også trenge inn til kjernen i hvorfor 
kundene deres oppfatter dere som de gjør. På sykehuset ville det vært en dårlig 
lege som begynner med å stikke til deg en håndfull piller fordi ”de virker mot 
det meste”. For å komme til bunns i hva som feiler pasienten, trengs det andre 
metoder. Med kundetilfredshetsundersøkelsen får dere et verdifullt verktøy som 
gir dere informasjon dere kan bruke som utgangspunkt for utvikling av virksom-
hetens produkter og tjenester.

Hvor fornøyd er kundene med virksomheten din? Hvis du ikke vet svaret på spørs- 
målet, må du ut og måle det. Denne e-boken har forhåpentligvis gjort deg klokere 
på hva du må være oppmerksom på før du setter i gang.

Takk for lesningen!

LILLE SPEIL PÅ VEGGEN DER…

www.surveyxact.dk


