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// INTRO

En søndag aften i 2015 toner 
Deadline frem på skærmen. Med 
overskriften ‘Sådan sætter vi fut 
i dansk erhvervsliv’ gav to af de 
mere atypiske, men meget suc
cesfulde danske erhvervsledere 
– nemlig Lennart Lajboschitz 
og Claus Meyer – en opsang til 
deres kollegaer. Budskabet var 
enkelt: “For mange virksomheder 
er i dag drevet af tal. Meget ofte 
ser vi rapporter, hvor det hele 
handler om økonomi, men det er 

ikke det, der skaber indholdet”, siger Lennart Lajboschitz. Claus 
Meyer fortsætter: “Hvis min virksomhed skulle gøre noget 
fantastisk i verden, hvad skulle den så sætte i gang?”. 

Der er lang vej endnu, men fremtiden ser lys ud. Kunde
oplevelsen er i de seneste år blevet en del af agendaen 
i erhvervslivet. Den mørke tid, hvor CFO’en og de andre 
Exceldrenge styrede virksomheden, er erstattet af en ny tid 
med en ny type leder, der har et lidt andet fokus, og som tør 
stille andre spørgsmål til ledergruppen: Hvor glade er vores 
kunder? Vil de anbefale os? Husker kunderne os overhovedet, 
eller er vi blot en ligegyldig leverandør, som de snart skifter 
ud med konkurrenten? LEGO, som pt. er Danmarks måske 
mest succesfulde virksomhed, gør det allerede. Deres direktør, 
Jørgen Vig, bruger Net Promoter Score® som en alternativ KPI 
til at styre og vækste virksomheden. Faktisk kalder LEGO Net 
Promoter Score® for deres “Love score”.  
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De spørger sig selv: Hvor mange af vores kunder elsker os så 
meget, at de er kunder for livet og anbefaler os til venner og 
kollegaer? Så simpelt er det, og det er det geniale ved det. 
Vi ønsker med magasinet at fejre de ledere, der tør gå forrest 
i deres virksomheder, og som viser vejen for deres kollegaer. 
De viser, at væksten netop går gennem indsigten i kunden og 
i den gode kundeoplevelse. Det giver ikke længere mening 
bare at differentiere sig på pris og produkt. Det eneste, der 
er tilbage, er den gode kundeoplevelse. I dette magasin har 
vi samlet en bred vifte af forskellige virksomheder. Både B2B, 
B2C, mindre virksomheder, store virksomheder og endda 
virksomheder i England og USA. Fælles for alle virksomheds
lederne er, at de fokuserer mere på kunderne end på sig selv.

Til forsiden har jeg valgt Rune Hyllested, adm. partner hos 
Storm Advokater. Grunden til dette er først og fremmest, at de 
har en imponerende høj Net Promoter Score® i 70’erne. Men 
mødet med Rune viste også en leder, der tænker nyt i en ellers 
noget traditionel advokatbranche og på den måde viser vejen 
for sine kollegaer. Enhver branche har brug for en rebel. Jeg 
vil gerne takke alle andre bidragsydere, som også turde at 
handle. De taler ikke blot om forandring, de handler også.

J. Christian andersen
 Chefredaktør
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AMBU
Kundeservice

The American Way

Jeg er uddannet ingeniør fra DIA (DTU) og har læst HD første del. Jeg har blandt andet været i R&D og marketing, hvor jeg 
arbejdede som produktchef. Senere flyttede jeg over i salg. Jeg kom en del i Japan, Australien og New Zealand. Da jeg havde 
været der i tre et halvt år, var jeg klar til at flytte til USA, hvor det var meningen, at jeg skulle være i tre år, men sådan skulle det 
ikke gå. Allerede tre måneder inde i mit job i Chicago blev min daværende arbejdsgiver opkøbt af Ambu. Her fortsatte jeg min 
karriere i Ambu og har nu boet og arbejdet i USA i 15 år.

En danSKER I vERdEn 
allan toft Jensen, Vice president, sales, ambu inc.

//hospital// CASE – aMBU



//hospital

  ambu uSa lIggER I 
  StatEn maRyland på dEn    
   amERIkanSkE øStkySt

MBU ER Et danSK FIRMa, 
som er grundlagt i 1937. Vi er 
mest kendt for ‘Ambu bags’, 

// CASE – aMBU

hvilket vi med det samme kunne 
se på vores score, som faldt til 45. 
Vi har siden fået løst de problemer, 
men i en periode brugte vi meget tid 
på at tale med de kunder, som var util
fredse, da vi jo ret kontant fik 
feedback fra systemet om, at kunderne 
ikke var tilfredse med vores levering. 

På grund af systemet kunne vi tale med 
de kunder, som var utilfredse, og det 
ser ud som om, vi har reddet langt de 
fleste kunder, og NPS® er bestemt en af 
grundene til dette. Vi er nu ovre de pro
blemer og er i gang med at genopbygge 
vores score, som nu er oppe omkring 60.  }

som man bruger til at holde en person 
i live, som ikke selv trækker vejret, for 
eksempel efter en trafikulykke eller et 
hjertestop. Det var det produkt, firmaet 
i sin tid blev kendt for. Siden dengang 
har Ambu vokset sig en del større. Vi 
er vokset fra 18 millioner dollars til 140 
millioner dollars her i Ambu USA i dag. 
Dette er sket siden 2002, så det er noget 
af en vækst. I forhold til vores Customer 
Experienceprogram har vi 14 sælgere i 
vores afdeling, som primært er interne 
sælgere på telefonen. De er altså ikke 
telemarketingfolk, men sælgere. De følger 
salgsprocessen fra start til slut og skaber 
og vedligeholder salget.

Kundeloyalitet er noget af det, som 
er svært at udvikle. For et par år siden 
fik vi omkring 12001500 nye kunder, 
men vi mistede også 500 om året, fordi 
de kun lagde en ordre hos os uden at 
komme tilbage igen. Efter at være blevet 
introduceret for Net Promoter Score® var 
jeg solgt på idéen, og jeg syntes, at det 
var meget spændende.  

REt HURtIgt fik vi en rimelig god 
score, og jeg tror, at vi nåede helt op 
omkring 80 for et års tid siden. På 
samme tid nedlagde vi vores lager og 
outsourcede forsendelse af vores varer. 
Det blev lidt vanskeligere end forudset, 

a

WISE MAGASIN 2016



//hospital

  “jo hurtigere man vender tilbage 
   til kunderne, desto hurtigere 
       vil kunderne mærke, at man 
    bekymrer sig om dem.”

Vi følger op på kunder, der svarer 9 og 
10, og forsøger at finde ud af, hvad vi 
ellers kan gøre for dem. Derudover har 
vi haft held med at få dem til at give os 
testimonials, som vi kan bruge i vores 
content marketing, da vi også har fået  
nogle af dem til at deltage i at lave content. 
Så 9’erne og 10’erne bruger vi aktivt. 
Det har vi haft stor succes med.

voRES SælgERE kontakter de kunder, 
som giver scoren 7 eller 8, for at finde ud 
af, hvad vi kan gøre bedre for at få dem 
op på 9 eller 10. Jeg sidder her med et 
eksempel på en kunde, som gav os 8. 
Men efter vores sælger talte med ham, 
fandt vi ud af, at de havde haft nogle 
problemer med priser, som ikke var 
konstante. Det fik vi efterfølgende ryddet 
op i, og kunden har nu givet os 10. Så 
det er jo en god historie om, hvordan vi 
har forbedret os.

Jeg taler personligt med dem, som giver 
scoren 6 eller lavere. Hvis ikke jeg kan få 
fat i dem, sender jeg dem en email med 
det samme. Vi sætter en ære i at prøve 
at komme tilbage til kunderne hurtigt. 
Nogle mener, at man bør vente lidt og 
lade kunderne sidde på deres lave score, 
men det mener jeg ikke. Jeg mener, 
at jo hurtigere man vender tilbage til 
kunderne, desto hurtigere vil kunderne 
mærke, at man bekymrer sig om dem. 
Det gælder også, selvom kontakten 
stopper der.

FoRlEdEn fik vi en lav score på tre, 
og vi har senere fundet ud af, at mange 
af de klinikker, vi sælger til , er ekstremt 
prisfølsomme, og hvis de ikke får samme 
tilbud, som de gjorde for to år siden, 
vil de med det samme sætte sig ned og 
give os en dårlig score. Jeg har besluttet, 
at idéen med at købe en og få en gratis
skal vi passe meget på med at benytte, 
fordi vi vænner kunderne til noget, og så 
bliver de sure, hvis de ikke kan få samme 
tilbud igen. Generelt giver det os heller 
ikke noget eftersalg. Man kan gøre det 
en gang om året, men man skal ikke 
gøre det en gang om måneden eller i 
kvartalet, da det ikke giver os noget 
eftersalg, og det vænner vores kunder 
til en lavere pris. 

Det er en af de ting, vi har lært af NPS®. 
Nogle gange gør vi os selv en bjørne 
tjeneste, hvor vi vænner vores kunder til 
noget, der forsvinder igen. Det er svært 
at tage de gode ting væk, når kunderne 
først har fået smag for dem. Men vi skal 
ikke differentiere os på prisen, men på 
kundeoplevelsen og produkternes 
høje kvalitet. n

// CASE – aMBU
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RFKREdItS Mål er at være 
en lydhør og kundeorienteret  
virksomhed. Vi mener, at en 

Lene Hvalsø, 
Markedskonsulent

kombination af moderne teknologi 
og engagerede medarbejdere er grund
pillen i den fortsatte udvikling af 
BRFkredit. Vi har prøvet flere itløsninger 
til vores Customer Experienceprogram. 
Det er først med lanceringen af vores 
nuværende løsning, hvor vi kun benytter 
Net Promoter Score®spørgsmålet, at 
vi har fået indarbejdet resultaterne af 
kundemålingerne i vores udvidede 
salgsproces.

vI HaR StoRE erhvervskunder, og det 
er derfor vigtigt, at vi får svar fra alle. 
Netop det, at det kun er ét spørgsmål, 
gør det lettere at indsamle svarene, 
og kunderne har taget godt imod det. 
Vi spørger kun den samme kunde en 
gang om året, men vi har fordelt alle 
kunderne ud over hele året, så vi kan få 
løbende feedback. Flere gange om året 
holder vi status over kundemålingen, 
og vi bruger vores NPS® som en Key 
Performance Indicator. Med baggrund i 
kundernes uddybende svar på NPS® 
spørgsmålet drøfter vi, hvad der kan 
gøres bedre overfor kunderne, og det 
bliver så implementeret.  
 
Hvis vi får en mindre tilfreds kunde, 
bliver der fulgt op. Vi evaluerer på dialog,
proces og tilbud, mens vi holder kontak
ten til kunden. Vi har en målsætning om, 
at alle skal have en venlig og professionel 
behandling. Kunderne taler jo sammen, 
og hvis de anbefaler os, så er det de 
bedste ambassadører, vi kan få. n

//FinansieringsselskaB

   “det er langt bedre markedsføring,
når kunderne taler godt om os – 

og endda går ud som ambassadører 
og anbefaler os.” 

BRFKREDIT
den gode kundeoplevelse er ikke et nyt buzzword. det er god, sund 
fornuft og har eksisteret mindst lige så længe, som bRfkredit har 

leveret finansielle løsninger – nemlig helt tilbage til 1797.



I StaRtEdE med at benytte 
Customer Experience, fordi vi 
ønskede at sætte fokus på kun

Et af de andre touchpoints, vi har kigget 
på, er, når vi for eksempel skal sende 
skruer, sofaben eller andre smådele til 
dem. Det skal nemlig også være en 
oplevelse. Vi besluttede derfor at gøre 
noget mere ud af det og vedlægge 
chokolade eller lignende. Det skal altid 
være en god oplevelse at modtage noget 
og en lækker oplevelse at åbne pakken. 

JEg HaR SElv en baggrund som både 
designer og programmør og sidder som 
webmanager og overordnet ansvarlig 
for det digitale. Jeg er ansvarlig for alle 
touchpoints, som har noget med en 
skærm at gøre. 

Jeg fungerer på mange måder som en 
mellemmand for vores IT og marketing
afdeling. I dag får man meget hurtigt at 
vide, f.eks. via Facebook, hvis kunderne 
er utilfredse. Det er derfor utroligt 
vigtigt, at vi er klar til hurtigt at håndtere 
sådanne situationer. Vi går meget op i 
at give kunderne en oplevelse, når de 
handler med os. 

vI PRøvER altId at få folk til at smile, 
både når de er i kontakt med os digitalt, 
og når de fysisk er i vores butikker. Det 
er blandt andet noget af det, vi føler er 
med til at flytte vores passivt tilfredse 
kunder til at blive loyale ambassadører. 

For mig handler NPS® mere om kunde 
oplevelser end kroner og øre. De øko
nomiske nøgletal er naturligvis også 
vigtige, men vi kan ikke nøjes med at 
kigge på bundlinjen. Vi er nødt til at se 
på oplevelsen, og hvad kunderne efter
spørger, for det er det, der styrer vores 
økonomi i fremtiden. n

V
derne og møde dem på alle platforme 
og via alle medier. 

Det er vigtigt at kunne nå kunden, hvor 
kunden er. Med Customer Experience 
får vi mulighed for at lære kunderne at 
kende. De kan fortælle os, hvis de føler, 
der er et problem på hjemmesiden eller i 
en af vores butikker. Hele vores opgave er 
at lave noget, som de bliver glade for. 

Vores kunder er rigtig gode til at fortælle 
om deres oplevelser og komme med 
forskellige forslag til forbedringer, 
hvilket vi sætter stor pris på. Vi kan via 
vores Customer Experience få indsigt i 
kundernes adfærd, idet de fortæller os, 
hvad de mener. 

BUtIKKERnE kan nu sammenlignes 
takket være Net Promoter Score®. De  
enkelte butikker kan endda sammen
ligne deres egne resultater med resultat
er fra hele Bolia. De kan derfor bruge 
systemet til at se, hvad de andre er 
gode til – og dermed lære af hinanden. 
Vi kunne for eksempel se, at der var 
behov for større produktviden blandt 
vores sælgere i butikkerne. Vi opdagede 
dermed, at det var et af de touchpoints, 
vi var nødt til at se nærmere på.

//MøBelBUtik// CASE – Bolia

Bolia er en anderledes møbelkæde. Virksomheden har egne butikker fordelt i Danmark, Sverige,  
Norge, Tyskland og Holland, og desuden er webhandlen en central del af forretningens DNA. På nettet  

kan hele Europa forelske sig i kædens møbeldesigns, bestille og få dem leveret lige til døren.  
Kundeoplevelsen er derfor ikke bare noget, kunderne skal have i butikkerne, men også digitalt. 

BOLIA.com

Søren Skjelbo, 
WEB Manager

WISE MAGASIN 2016



SoM FoRREtnIng skal vi naturligvis 
have en sund indtjening, men vi er, i 
modsætning til de fleste andre kommer
cielle virksomheder, ejet af en forening, 
Hedeselskabet. I dagligdagen agerer vi 
som enhver anden kommerciel virksom
hed, men de penge, vi tjener, havner i 
en forening, som hvert år uddeler støtte 
til forskning, udvikling og formidling 
inden for natur, miljø og energi.

Vi har populært sagt et højere formål. 
Derfor er det utrolig vigtigt, at vi har en 
høj kundetilfredshed. Vi har tidligere 
udført analyser af tilfredsheden blandt 
kunderne. Undersøgelserne omfat
tede 1020 spørgsmål. Hvert år har vi 
imidler tid kortet analyserne ned, fordi 
det krævede for meget tid at besvare 
dem. Det var derfor godt at blive 
præsenteret for Net Promoter Score®, 
som analyserer på en anden og meget 
mere enkel måde, hvor det kun er et 
spørgsmål og en kommentar. Det passer 
godt til vores forretning at måle }

Tre ud af fire divisioner i HedeDanmark bruger Net Promoter Score® til 
at måle tilfredsheden på en række af den grønne servicevirksomheds 
forretningsområder. Jacob Christiansen er som forretningsudvikler 
med til at sætte projektet i søen og sørger for arbejdet med at sikre 
tilfredse kunder, bliver fulgt til dørs. Det er i dette regi, han har 
startet Customer Experience-programmet op.

EdEdanMaRK er en forretning,
som tager udgangspunkt i naturen. 
En grøn servicevirksomhed, som 

i høj grad er afhængig af medarbejder 
nes faglighed og evner til at håndtere 
naturen og kunderne på ordentlig vis. 
HedeDanmark udspringer af Hedesel
skabet og hedesagen, men arbejder 
i dag både i skoven, i det åbne land 
og inde i byerne. HedeDanmark har 
derfor et bredt arbejdsfelt. Fælles for 
alle aktiviteter er imidlertid, at de er 
centrerede om det grønne område og 
høj faglighed.

Som enhver anden professionel virk
somhed ønsker vi så mange tilfredse 
kunder som muligt. Det gælder, uanset 
om vi forvalter skove, etablerer klima 
sikringsanlæg, eller vi bygger grønne 
anlæg og bagefter plejer og vedlige
holder de grønne områder. Kundefokus 
og service er afgørende for, at vi kan 
tiltrække kunder og udvikle Hede
Danmark som forretning. 

H

“vi vil gerne fokusere endnu mere På vores 
eksisterende kunder”.

//skovBrUg// CASE – heDeDanMark

Hvad udad tabES,
Skal Indad vIndES

Jacob Christiansen, 
Forretningsudvikler
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//skovBrUg

overfor.  
noglE aF dE mindre gode karakterer, 
som medarbejderne kan få fra kunderne, 
handler ofte blot om en detalje, som ikke 
var i orden. Det kan være noget, medar
bejderen og kunden ikke fik ordentligt 
afsluttet eller talt om.  

Systemet fanger hurtigt de små ting 
og flytter kundernes tilfredshed hurtigt. 
Vores medarbejdere har været utroligt 
omstillingsparate. Jeg havde frygtet, 
at de ville være uforstående overfor, 
hvorfor alle skulle vide, hvordan de 
gør med deres kunder, men det har 

ikke været tilfældet.  
Kollegerne har haft en sund skepsis.  
Vi har allerede fået slukket nogle brande 
undervejs og ser rigtig meget frem til at 
få den kontinuerlige tilbagemelding fra 
kunderne. Derfor er det også vigtigt for 
os at signalere, at vi aktivt bruger kunder 
nes tilbagemelding. Det er vigtigt, at 
man som kunde oplever, at det betyder 
noget at svare, og at man får gavn af 
det. Vi tror på, at det stimulerer 
kunderne til at svare, at de ved at bes
varelsen bliver brugt aktivt i HedeDan
marks arbejde med at yde endnu 
bedre service overfor dem.n

// CASE – heDeDanMark

på, hvor sandsynligt det er, at kunden 
vil anbefale os. Vi har i tidligere analyser 
oplevet, at kunder har svaret, at de er 
kunder, fordi de altid har været det. 
Net Promoter Score® giver os et hurtigt, 
enkelt og godt overblik over, om det, vi 
gør, er det rigtige for vores kunder.

vI HaR I HøJ gRad haft fokus på, 
hvad vi gør med svarene. Vi går ikke så 
meget op i selve scoren, men det har 
været vigtigt for os, at svarene både 
kom forbi chefen og den ansvarlige 
medarbejder. Vi kontakter de kunder, 
som har ytret størst utilfredshed, med 
det samme. For os handler det om at 
finde ud af, hvad vi skal lægge endnu 
mere vægt på, så kunderne bliver mest 
muligt tilfredse. 

Derudover handler det om at forstå, 
hvad vores passivt tilfredse kunder har af 
anker. Hvad er det, der gør, at de ligger 
i den gruppe? Vi har flere i gruppen af 
passivt tilfredse kunder, og det har været 
godt for os at få set på, hvad vi kan gøre 
for at flytte dem.

“net Promoter score® giver os 
en fantastisk mulighed for at få et 
overblik over, om det, vi gør, er det 

rigtige for vores kunder.”

Det har været enkelt for os at implemen
tere NPS® i vores organisation. I øjeblik
ket har vi implementeret NPS® i udvalgte 
forretningsområder i tre ud af vores 
fire divisioner. Der er en umiddelbar 
tilbagemelding på, hvordan man 
opfører sig over for kunderne, og det har 
alle medarbejdere været meget positive 
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tIMElog er det vores vision at 
optimere den måde, vores kunder 
bruger deres tid på, så de når de per

op til tavlen og stemmer på det forslag, 
de synes er bedst. Af de forslag, som får 
flest stemmer, vælger vi to kortsigtede 
og et langsigtet. Meningen er, at de 
kortsig tede skal være løst inden næste 
møde. Når det gælder de langsigtede 
forslag, nedsætter vi en gruppe på to
fire mand, som skal diskutere, hvordan 
vi får løst og implementeret forslaget 
hurtigst og bedst muligt. Denne gruppe 
præsenterer deres idéer på det efterføl
gende møde, hvilket betyder, at folk har 
små opgaver, som de tager med tilbage 
til deres afdeling. Alle de forslag, som er 
blevet skrevet på listerne, arkiverer vi, og 
skaber herved en form for backlog over 
dem. På næste møde får medarbejderne 
backloggen fra sidste møde med, 
hvorfra de kan vælge forslag fra tidligere 
lister eller komme med nye forslag til 
listen. Det gør naturligvis, at der ikke er 
en følelse af at skulle starte helt forfra 
hver gang. 

vI EvalUERER naturligvis på de efter
følgende møder for at se, hvordan det er 
gået med forslagene, og for at se, om vi 
har effektueret dem, og om der er kom
met god respons. Vi holder selvfølgelig 
øje med, hvad vi har fået sat i gang, så 
vi hele tiden er opmærksomme på, om 
det er nogle gode projekter, vi har fået 

sonlige og projekt og forretningsmæs
sige mål uden at miste overblikket. 
Det sker igennem vores webbaserede 
forretningssystem. Vi har 30 dedik
erede 
ansatte, som servicerer vores mere end 
700 kunder og 17.000 daglige brugere 
fordelt i 15 lande. 

Net Promoter Score® er blevet en inte
greret del af vores forretning. Vi holder 
opfølgningsmøder om vores kunde
feedback ca. hver halvanden måned. 
Vi fordeler os i små grupper på trefire 
personer, hvor vi forsøger at blande  
medarbejdere fra de forskellige afdelin
ger. Jeg mener, man kan have stort 
udbytte af at få indblik i andres proces 
ser. Medarbejderne kommer tilbage 
efter 3045 minutter, hvor de har udar
bejdet en liste med forskellige forslag. 
De vælger derfra to idéer, som kan im
plementeres med kort varsel, dvs. inden 
for en måned. Derudover præsenterer 
de en ændring eller forbedring, som 
de mener, vi kunne have gavn af, men 
som ikke kan implementeres hurtigt, 
da det involverer mange mennesker. 
Hver enkelt medarbejder går herefter 

åRlIgE kundEmålIngER? 
vaR dEt IkkE nogEt, 
man gjorde i 2012? 

//soFtware// CASE – tiMelog

TIMELOG

Sascha Skydsgaard, 
Head of Marketing & Operations
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//soFtware

vI glædER oS tIl, at vi skal fejre 
vores næste Net Promoter Score®
milepæl, som vil blive markeret med 
en stor kage til hele organisationen. 
Jeg mener virkelig, at det er noget, vi 
bør fejre. Vi er ikke der, hvor vi gerne 
vil være på NPS®skalaen endnu, for vi 
har ikke fokuseret og målt på det på 
denne måde før. Derfor har vi sat en 
del initiativer i gang – også baseret på 
kundernes feedback – og jeg kan se, 
at der ikke skal særlig meget til, før vi 
kommer op på en høj NPS®. Vi har sat 
os et ambitiøst mål, og vi glæder os til 

at fejre første delmål når vi når næste 
”runde fødselsdag” på NPS®skalaen. 
Fejringer i firmaet har ellers ofte drejet 
sig om produkt releases og nye kunder. 
Dette vil i stedet blive en fejring af 
markedet. Alle med arbejdere, uanset 
hvor de sidder, vil føle, at de er en del af 
fejringen, og at alle har lige stor andel i 
NPS® scoren. Det handler lige så meget 
om de forskellige touchpoints, som det 
handler om produktet. Derfor synes 
jeg, at det er sundt for vores virksom
hed at få andre vinkler på, hvordan vi 
arbejder. }

// CASE – tiMelog

“Hele mentaliteten omkring NPS® er, at 
det er blevet lige så vigtigt et redskab 

og parameter som vores økonomiske tal.”

sat i søen. }
dEt ER vIgtIgt for os at adskille 
produkt og service. Vi mener, at 
produktet har sit eget liv, og det har 
vi en klar strategi og et ”roadmap” for. 
Spørgs målet er, hvad vi markedsfolk 
kan gøre, så vi leverer noget, der rækker 
videre end produktet. Er der noget, vi 
kan lægge ovenpå, som vil forbedre 
kundernes syn på produktet? Alle har en 
holdning til et softwaresystem; derfor 
ser vi på, hvordan vi kan kommunikere 
og yde service til kunden på så højt et 
niveau, at det er en slags ekstra servi

celag. Det er det ekstra, der giver den 
gode kundeop levelse.
I hver enkelt afdeling gør vi meget ud 
af at tænke over, hvad vores ansvar er 
i kundens cyklus, derfor fungerer det 
også godt, når vi blander afdelingerne 
på vores møder hver halvanden måned. 
Med NPS® får vi en fælles reference
ramme i firmaet og styrker vores 
tværfaglige samarbejde, hvilket jeg 
også sætter meget stor pris på i denne 
proces. Derudover handler det også 
om at få det væk fra ledelsesgruppen, 
så alle ikke altid kigger på ledelses
gruppen og spørger, hvad vi kan gøre 
bedre, da jeg tror, at medarbejderne 
sammen har endnu flere gode idéer end 

ledelsen, da de snakker med kunderne 
hver dag.
Mange af de idéer, der kommer frem, er 
lavt hængende frugter. Det er småting, 
som vi kan sætte i gang fra ledelsens 
side, men det kan lige så vel blive sat i 
gang af andre. Det vil give dem et ejer
skab af idéen og en succesfølelse, da 
de selv har været med til at udvikle og 
implementere idéen, så vi hele tiden 
er opmærksomme på, om det er nogle 
gode projekter. 

nPS® ER BlEvEt et fast begreb i 
vores hverdag. Alle ved, hvad NPS® 
er, og alle holder øje med skærmen 
hver dag. Hele mentaliteten omkring 
NPS® er, at det er blevet lige så vigtigt 
et redskab og parameter som vores 
økonomiske tal. NPS® er kommet op på 
samme niveau, da de to ting hænger 
sammen. Hvis vores NPS® er lav, får det 
senere betydning for vores økonomiske 
nøgletal. Hvis vores NPS® er høj, vil vi 
også vækste mere økonomisk. Det er 
fra første dag blevet en fast KPI sam
men med vores andre KPI’er i firmaet.

Folk er meget entusiastiske – også i 
udviklingsafdelingen, inklusiv vores 
afdeling i Malaysia, som ellers ikke har 
megen kundekontakt, er de meget inter
esserede i feedbacken. Det har virkelig 
givet et sammenhold i orga ni sationen, 
at vi har NPS® som et fælles pejlemærke. 
Derud over er det vigtigt, at vi har skiftet 
fokus fra konstant kun at se på vores 
produkt. Vores produkt er naturligvis 

hele firmaets barn, men et barn skal 
også have mad og tøj, før barnet er glad 
og tilfreds. 
Derfor har NPS® virkelig været med til 
at ændre vores tankegang i firmaet. Vi 
var naturligvis også kundeorienterede 
før, men ikke på samme procesorien
terede og strategiske måde, hvor alle 
i firmaet ser det som et fælles refe
rencepunkt. Det har været en meget 
positiv ople velse og en meget hurtig 
implemente ring af NPS® for vores ved
kommende. Jeg er positivt overrasket 
over, hvor hurtigt medarbejderne har 
taget det til sig. Det afgørende for 
dette har været, at NPS® er nemt og 
simpelt. Det er kun et enkelt spørgs
mål, det handler om, og det er noget, 
alle kan relatere til. Det er kun et tal, 
vi kigger på, men vi kan selvfølgelig 
analysere på, hvilken type kunde der 
giver os de forskellige scores, men det 
behøver resten af virksomheden ikke 
nødvendigvis beskæftige sig med.

“Vi glæder os til, at vi skal fejre vores 
næste Net Promoter Score®-milepæl, 

som vil blive markeret med en stor kage 
til hele organisationen.”
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//soFtware

“NPS® fungerer både for de personer i 
firmaet, som er analytiske, og for dem, 

som ikke er. Det gode ved NPS® er, at 
alle kan være med. “

MIn BaggRUnd ER, at jeg har været 
i TimeLog i otte år og har en kandidat
grad fra CBS i engelsk og interkulturelle 
markedsstudier. Jeg har altid inte r
esseret mig for kundeservice og har 
blandt andet arbejdet i butik, da jeg var 
yngre. Her i firmaet har jeg været med 
til at udarbejde vores kundeservice
strategi, og jeg har fået udarbejdet 
en procedure for, hvordan vi giver 
kunderne feedback og kommunikerer 
med dem. 

JEg StaRtEdE i vores salgsafdeling 
og gik så over til at have ansvar for 
vores marketing og kundeservice. 
Efter at have været i firmaet i otte 
år har jeg derfor mødt kunderne på 
mange forskellige stadier. Det har i 
høj grad betydet, at jeg har kunnet 
se problematikkerne fra forskellige 
vinkler. Jeg føler, at jeg med min bag
grund har opnået en stor forståelse for 
dynamikkerne imel lem de forskellige 
afdelinger. Jeg tror, det er vigtigt, at vi 
har mulighed for ind imellem at gå ud 
over de almindelige rammer for at løse 
tingene og give kunderne noget ekstra, 
for at de får en oplevelse af, at vi har 
gjort noget ud over det sædvanlige.

Vi har tidligere udsendt store årlige 
kundetilfredshedsundersøgelser, hvor 
vi fik en masse brugbar information. 
Desværre var det dog for meget infor
mation til, at vi kunne tage det ind og 
rent faktisk bruge det og gøre noget 
ved det. Vi fik årligt 150 svar på én gang 
oven i opgaverne med driften, og vi 
syntes, at vi druknede i det. Da jeg for 
et par år siden læste om NPS®, kunne 
jeg se i vores arkiver, at vi havde NPS®
spørgs målet med i det store spørgeske
ma, og jeg besluttede at undersøge 
dette nærmere. Jeg besluttede derfor, 
at vi skulle ændre noget, inden vi skulle 
sende vores store årlige kundetilfreds
hedsundersøgelse ud igen.  

JEg PRæSEntEREdE det derfor 
for resten af ledelsesgruppen, som 
heldigvis var med på idéen. Folk har 
været utroligt motiverede for at gå i 
gang med NPS®, fordi det som sagt er 
så simpelt. NPS® fungerer både for de 
personer i firmaet, som er analytiske, 
og for dem, som ikke er. Det gode ved 
NPS® er, at alle kan være med. Alle ser 
det samme, og man vælger selv, hvor 
langt man vil ned i de forskellige data. 
Man får overordnet set den samme 
fornemmelse af, hvad status i virk
somheden er. På den måde tilgodeser 
NPS® alle parter, uanset hvor de sidder i 
firmaet. Alle har den samme forståelse, 
og man er ikke fortabt, hvis man ikke 
går dybere ned i tallene. Jeg tror på, 

at feedback fra kunderne kan gøre en 
virksomhed bedre. Det er noget, man 
skal tage med sig. Det gælder både 
den gode og den dårlige feedback. 
Derudover er det også vigtigt, at man 
fejrer den positive feedback og ikke 
kun hæfter sig ved de utilfredse kunder. 

vI SælgER vores produkt interna
tionalt, men på trods af geografiske 
afstande har vi formået at skabe 
nogle utroligt stærke relationer. Vi 
åbnede vores kontor i Holland i august 
samtidig med vores indkøring af NPS® 
i firmaet. Vi er på fornavn med vores 
kunder i Holland, også selvom det først 
er nu, vi tager ud og besøger dem. 
At have en god relation har betydet 
meget. Jeg synes, NPS® er med til at 
give en følelse af partnerskab med 
kunderne og ikke blot et leverandør/ 
kundeforhold. Det har altid været 
vigtigt for mig, at vi ringer til kunden, 
hvis der er et problem, da det er en 
form for partnerskab, vi har med vores 
kunder. Hvis man ikke ser det som et 
partner skab, så er det klart, at man ikke 
ringer til kunderne, da man enten ikke 
tør tage konfrontationen eller tror, de 
vil forlade virksomheden. n

// CASE – tiMelog

“tHEy alWayS Say tImE 
cHangES tHIngS, but 

you actually HavE to 
cHangE tHEm youRSElf.”

– andy Warhol
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James og Ian, 
ejer af Cad & The Dandy London

//tøjkæDe// ARTIKEL – CaD & the DanDY

Redaktøren for magasinet WISE tog en smuttur forbi Cad & The Dandy 
i London for at få sig et skræddersyet jakkesæt. Samtidig blev det til 
en snak med de to ejere – to engelske gentlemen – om god kundeserv-
ice. Måske mangler vi nogle flere gentlemen i erhvervslivet?

Cad & The Dandy
ladies  customers  first
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// ARTIKEL – CaD & the DanDY

I HaR nU KøRt Cad & The Dandy 
i omkring fem år, og det har vokset 
sig utroligt stort i denne periode. 

James, Cad & The Dandy

V
Vores forretningsmantra er: fantastiske 
jakkesæt til fantastiske priser. Vi 
sam arbejder med Relationwise, fordi 
kundetilfredshed spiller en stor rolle hos 
os. Alle ønsker at få deres jakkesæt på 
en helt særlig måde, det er ikke bare et 
produkt. Det skal enten være tæt eller 
løstsiddende, så alle føler sig lige så  
unikke som selve jakkesættet. Det at 
se på vores kunder som individuelle 
mennesker er formentlig det, vi som 
virksomhed skal fokusere på.

Engelske mænd er fantastiske. De elsker 
at se smarte ud, men måske er det ikke 
altid dem, der råber højest og siger: 
”Ved du hvad? Næste gang kunne jeg 
godt tænke mig, at ærmerne er en 

smule kortere/længere”. Dette feedback
system medvirker til, at kunderne bedre 
vil være i stand til at sige: ”Jeg synes, 
servicen var fantastisk, men næste gang 
vil jeg gerne se et større udvalg“, eller 
noget i den stil. Det er små ting som 
disse, der gør, at vores produkter og 
vores service er helt i top.
Jeg tror, at når du har et godt produkt 
som Relationwise, er det relativt let at se 
de opnåede resultater af det.

Det har været en fantastisk lærings
proces for os at have dette system til 
rådighed, så vi kan få den fornødne 
feedback på stort som småt og sikre, 
at vores service bliver ved med at 
afspejle det, vi gør og ønsker. Vi har set 
en enorm vækst i de seneste år. Sidste år 
steg vores omsætning med 65 procent, 
i hvad der ellers var et hårdt år for detail

handlen, men vi bliver nødt til at sikre os, 
at vores forretning og service fortsætter 
på samme måde. Relationwise har et 
glimrende produkt, som vi kan benytte 
til at fokusere på, hvad det er, vi gør. Ikke 
bare produkterne, vi sælger, men også 
servicen, vi yder, da de to ting hænger 
uløseligt sammen.

Brug Net Promoter Score® til at finde ud af,  
hvor længe dine kunder ønsker at blive i din  

forretning – og HVORFOR

Komplet Customer Experience Platform  
– nem at komme i gang med, nem at bruge

I forretningsverdenen er vinderne dem, der træffer de 
rette beslutninger på det rette tidspunkt. For at kunne 

gøre dette skal du have adgang til pålidelig information. 
Relationwise leverer den type dashboards, du har brug 

for, når du ønsker reel indsigt i din forretning.

Prøv gratis 

relationwise.dk/test
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HVad eR 
Net PROmOteR ScORe®?
net promoter score® bliver også kaldt for det ultimative spørgsmål, du kan stille 
dine kunder: I hvor høj grad vil du anbefale os og hvorfor? Kunderne kan rate dig fra 
0-10, hvor 10 er det bedste.

En KPI, der kan se ind i fremtiden 

NPS® kan noget, som ingen andre modeller kan bedre. Forestil dig, at du kunne få en KPI 
(Key Performance Indicator), der viste, hvad der ville komme til at ske i fremtiden? Du har 
nok KPI’er, der viser situationen nu eller tidligere, men det er de færreste virksomheder, der 
formår at få en KPI, hvor de kan forudsige, hvad deres kunder vil i fremtiden. Det er noget af 
det fantastiske ved NPS®, at den formår at gøre dette.

Det store spørgsmål er nu, hvordan dine kunder fordeler sig i de tre grupper, men endnu 
vigtigere er nok, hvordan du kan flytte kunderne op mod ambassadørniveauet – og hvad 
det kan betyde for din virksomhed. 

“Promoters” (9,10)

“Passive Satisfied” (7,8)

“detractors” (06)

Her er kunden, der er så glad, at du kan regne med en kunde for 
livet. Kunden er endda klar til at anbefale dig til andre potentielle 
kunder.

Den passivt tilfredse kunde er ikke utilfreds – men ser dig som en 
leverandør ud af mange og er klar til at skifte, når der kommer et 
bedre tilbud.

Kundens forventninger blev ikke indfriet, og kunden er på vej 
væk. Kunden er måske endda så utilfreds, at der bliver talt dårligt 
om dig.

Kundefeedback på autopilot

Spørg dine kunder løbende. Systemet 
sørger for, at den samme kunde ikke 

spørges for ofte.

Kunden svarer

Kunden får en email med spørgsmålet:  
I hvor høj grad vil du anbefale os og 

hvorfor?

Du får resultaterne

Med vores dashboard kan du nemt 
følge med i kundernes svar og dermed 

træffe bedre beslutninger.

HVORdaN iNdSamleR 
jeg miN NPS®? 

Den årlige kundemåling er død!
Fordel dine kunder ud over året og stil ét spørgsmål  
– det skaber god kundekontakt og bedre resultater. 

Prøv gratis 

relationwise.dk/test

Prøv gratis 

relationwise.dk/test

WISE MAGASIN 2016



Identificer, hvilke kunder der 
er risiko for at miste – og hvem 

der er kunder for livet.

Brug den kendte metodik Net Promoter 
Score® , der bruges af virksomheder 

som Apple og LEGO. 

et klik til deN NyeSte 
VideN Om diNe kuNdeR

Følg udVikliNgeN

Følg udviklingen fra dag til dag eller måned for måned.  
Få din indsats dokumenteret ved at vise før og eftereffekten.

med et swipe

Prøv gratis 

relationwise.dk/test

Prøv gratis 

relationwise.dk/test
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Giv dit team muligheden for at fejre 
det, hver gang du konverterer en 

kritiker til en ambassadør.

Se kundens score og kommentar 
både før og efter. 

tV daSHBOaRd
Du kan nu vælge at få dashboardet fremvist på en tvskærm i virksomheden, så alle kan 
følge med. Dashboardet kan f.eks. hænge i kantinen eller receptionen. På den måde 
sikrer du, at tallene motiverer alle i organisationen til at yde deres bedste.

kuNde FeedBack du  
kaN HaNdle På – Og 
SOm gøR eN StOR FORSkel
Funktionen alerts sender dig en advarsel om utilfredse kunder. Når du får en alert, kan 
du reagere meget hurtigere end andre virksomheder på kundens utilfredshed. På den 
måde kan du nå at omvende en illoyal kunde til en loyal ambassadør, inden kunden 
spreder det negative budskab om din virksomhed.

Du kan også få dine alerts direkte til din email.

 Få en autogenereret månedlig rapport direkte til din email,  
hvor du får en opgørelse over, hvor mange sager der opstod  

fra utilfredse kunder, hvor mange af dem der blev lukket,  
og hvor hurtigt de blev det. 

Prøv gratis 

relationwise.dk/test

Prøv gratis 

relationwise.dk/test
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Selvom Relationwise er en teknologivirk
somhed, så tror jeg, at det er vigtigere at 
tale om virksomhedskultur. Sådan som 
jeg ser det, er der to former for kultur. 
Der er virksomhedskulturen, hvor folk 
konstant ønsker at forbedre sig, og så er 
der en virksomhedskultur bestående af 
middelmådighed. 

Uheldigvis ser jeg en række virksomhe
der med netop denne middelmådighed. 
Jeg tror, alle har prøvet at købe noget,  
hvor enten produktet eller servicen 

det har været en fantastisk 
læringsproces for os at have 
dette system til rådighed.

Christian, Relationwise

har været dårlig. Problemet er, at når 
du har en virksomhedskultur med mid
delmådighed, ønsker de ansatte ikke at 
gøre en forskel. 

De er der egentlig kun for at indkassere 
deres løn. Det, vi forsøger at gøre med 
vores løsning, er at opfordre  
virksomheder til rent faktisk at lytte 
til deres kunder, og gennem den feed
back, de modtager, kan de begynde at 
forbedre sig. Igen: Det er en kultur, hvor 
man konstant forbedrer sig. }

//tøjkæDe

Du kan dykke ned i data og f.eks. 
se resultaterne for en afdeling, et 
land etc. 

BeNcHmaRk 
diN ORgaNiSatiON
I benchmarkmodulet kan du se og sammenligne, hvor tilfredse kunderne er med  
enkelte medarbejdere, afdelinger, butikker, produkter – eller hvad der nu giver  
mening for din virksomhed. 

Prøv gratis 

relationwise.dk/test
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Det er meget centralt, det, du siger her. 
Det handler om at gøre kunderne så 
tilfredse, at de begynder at anbefale 
dig. Det, mange virksomheder gør galt, 
når de måler kundetilfredshed, er, at 
de ikke måler, hvorvidt kunden er loyal 
og ønsker at anbefale dem til andre. Vi 
kalder det ’tilfredshedsfælden’. Hvis en 
kunde siger, at han/hun er tilfreds, er 
det ikke et udtryk for, at kunden ønsker 
at blive hos dig. 

Måske finder kunden en bedre pris  
andetsteds og vælger at skifte til 
konkurrenten. Det vigtigste er derfor,  
at du gør dine kunder virkelig glade.  
Kunderne skal ikke blot være tilfredse, 
men rigtig glade, for så begynder de 
også at anbefale dig til deres omgangs
kreds. Det er derfor, at vi ikke spørger 
til tilfredshed. Vi spørger rent faktisk 
kunderne, om de vil anbefale Cad &  
The Dandy til deres venner. n

Christian, Relationwise

//tøjkæDe

Indenfor vores specifikke område er 
detailhandlen hårdt ramt for øjeblikket. 
Luksus er et af de områder, der altid vil 
blive ramt hårdest under en økonomisk 
recession, fordi folk begynder at skære 
ned på deres udgifter. På trods af det 
havde vi, som jeg nævnte tidligere, et 
fantastisk år sidste år, og det nye år er 
faktisk også begyndt godt. Vores forret
ningssucces har altid været fokuseret på 
to ting: produktet og servicen. Vi annon
cerer aldrig, da det ikke kan betale sig. 

Det, der virker, er anbefalinger fra 
kunder. Der er større sandsynlighed 
for, at en person køber et jakkesæt 
fra os, hvis han har en kammerat, der 
siger: ”Hey, det her er altså lavet af 
Cad & The Dandy. Hvorfor får du ikke 
lavet dit næste jakkesæt hos dem?” 
Det er måden, hvorpå vores forretning 
overlever. Via referencer og anbefalinger. 
Helt fundamentalt er det vigtigste for os 
altså at holde kunden glad og sikre os, 
at vi tilbyder en perfekt service.

vi annoncerer aldrig, da 
det ikke kan betale sig. 

det, der virker, er 
anbefalinger fra kunderne.

// ARTIKEL – CaD & the DanDY

James, Cad & The Dandy
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// CASE – DaC

JEg HaR været ansat i Dansk 
Arkitektur Center i præcis to år,  
og det er mig, der har fået vores 

Dansk
Arkitektur

... Er Danmarks nationale center for udvikling og formidling 
af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling.

J
Customer Experienceprogram op at 
køre. Man benyttede ikke Net Promoter 
Score®, før jeg kom til, og det har nu 
været brugt i omkring halvandet år.
Man kan sige, at NPS® hjælper os til at 
få noget ud over rampen. NPS® har den 
fordel, at man får rykket med noget 
ret hurtigt, og det skaber resultater 
med det samme. Vi har fokuseret på 
at få NPS® til at fungere med vores live 
publikum.  

Alle de produkter, vi har, bruger NPS®. 
Det er udstillinger, undervisning for 
børn, netværk for bygge branchen, 
faglige arrangementer, folkemø
deevents etc. Både projekt ledere og di
rektionen har et forhold til, hvad NPS® 

er, og hvorfor det kan bruges til noget. 
Det har en betydning helt fra toppen 
og til bunden og naturligvis også for 
mellemlederne i vores virksomhed. 

vI ER En oRganISatIon, der er 
drevet af projekter, økonomi og resultat
er. Vi er grundlæggende en kommerciel 
virksomhed, selvom vi er en kultur
institution. Det er lidt atypisk. Vi er en 
non profitorganisation, der får penge af 
andre til at lave projekter. Kombinatio
nen med at vi har lidt offentlige midler, 
men at vi også selv skal ud og hente 
pengene, gør også, at vi skal have noget 
argumentationskraft til at sige: Hvad 
synes publikum egentlig om det, vi 
leverede? Hvilken effekt skaber 
vi hos dem?  
Vi kombinerer NPS® med vores pub

likumsmålinger, og vi beder om folks 
adresse, hvorfra vi derefter får viden, 
om hvem de er. Gennem vores modeller 
i Geomatics (demografisk dataanalyse) 
får vi bedre indblik i, hvem de er, og 
hvilke produkter de bruger. Vi finder ud 
af, hvem vores kernepublikum er. Det 
er også dem, der er gladest for vores 
produkt, og som giver os den højeste 
NPS® score. De ligger generelt langt 
højere end gennemsnittet. }

c enter

//arkitektUrCenter

Nanna Sverrild, 
Kommunikationsrådgiver
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//arkitektUrCenter

  “jeg har fået en kPi, der rent 
  faktisk kan vise en udvikling i 
   anbefalelsesgrad – og dermed 
     også i vækstPotentiale.”

vI HaR 7 FoRSKEllIgE touchpoints 
for vores kunder. Et produkt, som 
mange af vores kulturpublikummer 
møder, er vores udstillinger, så det er et 
touchpoint. De, der ser vores udstil
linger, kommer her ind i huset, hvor der 
står en iPad, og vi tilbyder dem en gratis 
kop kaffe, hvis de vil hjælpe os til at blive 
bedre.  Hvis de skriver deres adresse, 
modtager de en sms med et gavekort til 
en kop kaffe i vores café. 

Et andet touchpoint, vi har, er, at alle,  
der tilmelder sig aktiviteter via vores 
billetsystem, automatisk får en opfølg
ende mail, hvor de kan vælge at 
svare på NPS®spørgsmålet og få en 
gratis kop kaffe. Vi har to typer kunder: 
publikumskunder og interessenter. 
Vores interessenter er dem, der er med 
til at finansiere vores projekter, de vil 
naturligvis gerne vide, hvem vi får ind 
i huset, og hvor tilfredse de er. Til det 
formål er NPS® et stærkt redskab.  

Vores ture rundt i København har en 
ret høj NPS®. Generelt kan man sige, 
at vi har en højere score, hvor der har 
været en personlig kontakt, og det er 

// CASE – DaC

noget af det, vi arbejder meget med. 
Vi arbejder meget med det, vi kalder 
det excellente værtskab. Værtskab er jo 
alt, hvad vi foretager os, og derfor skal 
det gode værtskab jo være rammen om 
DAC. Man skal føle sig velkommen og 
fornemme, at det her er noget særligt. 
Det excellente værtskab er meget 
vigtigt for os. Men det, der er kunst
stykket, er at få NPS® som en KPI, som vi 
bruger. 

FoR HalvandEt åR SIdEn lavede
jeg det første oplæg til direktionen. På 
det tidspunkt havde DAC netop lanceret 
en ny strategi, og der var nogle KPI’er, 
som handlede om kundetilfredshed. Her 
kunne man se, at vores kundetilfredshed 
lå på 90 %, og det gjorde den i stort set 
hele 2014. Problemet var dog, at det ud 
fra det var svært at lave en målsætning 
for 2016 og 2018. Der skulle den nemlig 
også være 90 %. Jeg foreslog derfor, at 
vi skiftede vores KPI for kundetilfredshed 
ud med NPS®, og samtidig gik vi ind og 
arbejdede med de kerneløfter, som 
vi også havde sat KPI’er for – både det 
excellente værtskab og også det at få en 
vidensoplevelse, der flytter en. }
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//arkitektUrCenter

Jeg har altid interesseret mig for, 
hvad der motiverer mennesker 
til at handle. Min baggrund som 
humanist er nok lidt atypisk. 
Jeg er cand.mag. i moderne 
kultur og kulturformidling. 
Derudover har jeg læst på CBS 
og har blandt andet også læst 
i USA. Jeg har altid interesseret 
mig for, hvad der driver os som 
individer. Som humanist har jeg 
en forståelse for, at for mange af 
medarbejderne, som arbejder 
her i DAC, er tal ikke det, der 
bliver fokuseret på. Det handler 
om at få oversat tal til kvalitet 
og publikumsople velser og få 
formidlet dem til noget, som 
medarbejderne kan forstå. Det er 
vigtigt, at vi giver folk en fornem
melse for tallene, og at vi får 
dem til at leve i en organisation, 
der tænker mere i individer end 
i tal. Jeg har været overrasket 
over, hvor godt NPS® er blevet 
modtaget, og hvor godt folk har 
kunnet tage imod det stempel, 
som en score jo er.

Nanna Sverrild

// CASE – DaC

nU StåR vI dER, hvor vi begynder 
at arbejde med nogle KPI’er, som er 
knyttet til NPS®, og det næste skridt er, 
at jeg laver et oplæg om, hvordan vi får 
opfyldt vores kerneløfter. Jeg har fået en 
KPI, der rent faktisk kan vise en udvikling 
i anbefalelsesgrad – og dermed også i 
vækstpotentialet.  

Vores NPS® går i den rigtige retning, 
og en af de ting, der gør en forskel, er, 
at vi arbejder med det på et strategisk 
niveau. Det er selvfølgelig rigtig vigtigt, 
og det får også bestyrelsen til at vægte 
det. Faktisk gik jeg en smule den anden 
vej det første års tid. I begyndelsen 
fokuserede jeg på at få vores NPS® og 
feedback ud at leve blandt projektle
derne. De opdagede, at de kunne bruge 
det i deres produktudvikling og afrap
portering. Jeg kørte bare på med det og 
brugte det nede i organisationen. Det 
var vigtigt at få løbende feedback ud til 
dem, som sad med projekterne. 

Det gav os for eksempel mulighed for 
at give både nye og gamle omvisere 
både positiv og negativ feedback. Det er 
motiverende for de medarbejdere, som 
leverer produkterne. Vores COO støtter 
NPS®, men blev også overbevist gen

nem eksemplets magt. NPS® hjælper 
os til at have en mere professionel 
kundehåndtering. Det næste skridt er at 
finde nogle fælles retningslinjer, selvom 
det er meget forskelligt, hvad der er 
behov for ved de forskellige produkter i 
organisationen. 

Vi skal have systematiseret et koncept 
for, hvordan vi håndterer henholdsvis 
tilfredse og utilfredse kunder. Vi har 
skubbet svarene ud til projektlederne 
og spurgt, om de vil håndtere dem. Det 
betyder naturligvis, at de efterspørger 
nogle retningslinjer, men det har vist sig, 
at de håndterer det helt vildt profes
sionelt.  

En aF UdFoRdRIngERnE er dog, 
at folk har enormt stor kærlighed til 
deres produkter, fordi de selvfølgelig 
laver noget, de synes er vigtigt. De 
negative scorer fylder meget i forhold 
til de positive for vores medarbejdere. 
Det er noget, vi er opmærksomme på. 
Det er meget vigtigt, at det ikke bliver 
demotiverende for dem, som sidder og 
udvikler produkter. Derudover er det 
også vigtigt at få det brugt systematisk. 
Vi har en direktion, der har fokus på det, 
vi har nogle projektledere, som bruger 

det i deres daglige virke. Derudover har 
vi nogle mellemledere, der skal kunne 
se, at en speciel type udstilling skaber 
gode NPS®resultater, og derefter finde 
ud af, hvordan vi overfører den erfaring 
til fremtidige projekter.  

Vi har indstiftet en pris, som vi kalder 
Publikumsprisen. Den skal uddeles hvert 
kvartal på vores morgenmøder, hvor vi 
alle er samlet. Prisen skal sætte fokus 
på kvalitet og publikumsoplevelser, 
og det kan være, man får prisen, fordi 
man har flyttet en NPS® score, men det 
kan også være, at man har fundet på 
en ny måde at håndtere tilfredshed og 
utilfredshed på. Det kan også være, man 
har produktudviklet på baggrund af de 
input, der er kommet. Prisen kan både 
gives til et team og en person. Det var 
en idé fra vores direktør, som tænkte, at 
det kunne være et godt næste skridt på 
vores kunderejse. n

Hos DAC blev en studentermedarbej
der fra CBS med interesse i nudging 
sat til at øge svarprocenten på iPads 
der står ved slutningen af deres ud

stilling. Der blev flyttet rundt på deres 
iPads i forhold til folks bevægelses

mønster. Det grafiske design på 
skærmen blev ligeledes ændret. Det 
virkede! Svarprocenten steg markant. 
Det var vigtigt at synliggøre, at man 
kan få en gratis kop kaffe, og iPads 

blev placeret således, at man kan stå i 
fred og ro og svare.

nUdgIng BooStER 
SvaRPRoCEntEn 
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URoFInS er et globalt netværk af 
laboratorier. Vi har over 400 labora
torier og 35.000 medarbejdere i 

//laBoratoriUM

over 40 lande.
Jeg repræsenterer divisionen Eurofins 
Consumer Product Testing, og vores 
mission er at bidrage til den globale 
sundhed og sikkerhed ved at give vores 
kunder de bedste laboratorieydelser.
Den service, vi yder vores kunder, er 
teknisk rådgivning og biokemiske tests 
af produkter som for eksempel bygge
materialer, mademballage, kosmetik 
m.m. Vi mener, at vores service skal 
skabe værdi for vores kunder, og det 
formidler vi i vores daglige dialog med 
kunderne og i præsentationen af vores 
virksomhed. For vores kunder betyder 
det: hurtig markedsadgang, produktdif
ferentiering, reducerede omkostninger 
og minimerede risici.

I vores daglige stræben efter et højt 
serviceniveau bruger vi programmet 
Relationwise Customer Loyalty (NPS). 
Det er meget vigtigt for os, at vi

e ikke drukner i ubrugelige KPImålinger 
af faktorer, der ikke har relation til vores 
værdier, forslag og mål.
NPS er den bedste indikator, vi kan 
få, for hvordan vores organisation 
præsterer på kundeservice, ydelser og 
produktkvalitet, fordi NPS giver vores 
egne kunder mulighed for at vurdere 
os og forklare, hvordan vi kan forbedre 
vores service; og ikke kun en gang 
om året, men hver gang vi handler 
med dem.  }

// CASE – eUroFins

p r o d u c t t e s t i n g
EURO F I N S

Kenn Jørgensen, 
Area Sales Manager

WISE MAGASIN 2016



   “nu er det noget, 
 vores medarbejdere taler om,
  aog de fortæller hinanden, 
når de får en score På 10.”

Jeg har en MSc i Marketing fra 
Aarhus Universitet BSS (Business 
and Social Sciences). I Eurofins 
Consumer Product Testing
arbejdede jeg i begyndelsen 
med intern og ekstern forret-
ningsudvikling, og i dag er jeg 
salgschef for vores europæiske 
salgsteam.

Kenn Jørgensen

//laBoratoriUM

for, hvordan vi løser den utilfredse 
kundes problem og sørger for, at det 
ikke opstår igen. 

Vi har brugt Net Promoter Score® i fem 
år nu, og til at begynde med var folk 
skeptiske over for dette redskab. Et par
medarbejdere mente, at vi ville komme 
til at forstyrre vores kunder med unødv
endige emails, og de indvendte, at det 
måske ikke var alle medarbejdere, der 
brød sig om, at systemet sendte emails 
på deres vegne. Men da vores medarbe
jdere begyndte at få feedback på deres 
arbejde, begyndte de også at anerkende 
værdien af målingerne og acceptere 
dem som et redskab i organisationen. 
Nu er det noget, vores medarbejdere 
taler om, og de fortæller hinanden, når 
de får en score på 10.

Da vi har brugt NPS® i nogle år nu, 
har vi samlet en hel del data. Det er 
interessant at se feedbackhistorikken 
fra kunder, der har bedømt os ved en 
række lejligheder. I mange tilfælde kan 
vi se, at vi har forbedret vores præsta
tioner i forhold til disse kunder, og vi 
er klar over, at det nok er årsagen til, 
at disse kunder stadig er med os i dag. 
Det er en kendsgerning, at der er en 
direkte positiv kobling mellem loyalitet 
og fastholdelse. Glade kunder er loyale, 
og loyale kunder bliver. Kunder, der 

bliver, er gode kunder, fordi de er mere 
rentable og kræver færre ressourcer end 
nye kunder. Et andet interessant aspekt 
er, om vores kunder er villige til at 
anbefale vores firma eller ej. Men endnu 
mere interessant er det at finde ud af, 
at de rent faktisk begynder at gøre det. 
Holdning og adfærd stemmer ikke altid 
overens, men de hænger dog sammen. 
Holdningen er forholdsvis let at påvirke; 
adfærd er vanskeligere. Vores udfordring 
for fremtiden i forbindelse med NPS er 
at se, om vi kan påvirke vores kunder til 
faktisk at begynde at fremme Eurofins, 
f.eks. i industriorganisationer. n

// CASE – eUroFins

Vi stiller vores kunder det magiske NPS
spørgsmål, præcis syv dage efter at vi 
har faktureret dem. Ved at gøre dette 
giver vi dem mulighed for at vurdere 
os på hele processen fra start til slut, 
herunder fakturering og betaling. Vores 
kundefeedback bliver distribueret ud til 
de salgsrepræsentanter, der er ansvar
lige for kunderne, og til de personer, 
som er involveret i test og rådgivning i
laboratorierne. På den måde kan alle 
holde øje med feedbacken fra de 
kunder, de selv har arbejdet med. 

Det giver os et boost at modtage feed
back fra mennesker, som vi har arbejdet 
med over en periode. Vi bruger også
tilbagemeldingen til at styrke vores 
operationelle ydeevne proaktivt. Alle 
scorer på 6 eller derunder behandles 
som klager, og der er faste procedurer
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Ingen elsker dyr mere end OLIVERS, og vi 
synes, de fortjener det bedste, vi kan give 
dem. Derfor tilbyder vi kvalitetsfoder til 
hunde eller katte – bestilt direkte på nettet 
og leveret lige til døren. 

feedback og læser tilbagemeldingerne 
igennem dagligt. Hun er rigtig god til at 
sprede de gode ting i organisationen. Er 
der problemer, så har vi vores service
medarbejdere, og de er gode til at 
gribe telefonen frem for blot at skrive 
en email til kunderne. Vi vil hellere løse 
det med kunden over telefonen, da man 
dermed har kunden oneonone og 
kan føle sig lidt frem. Det bliver på den 
måde mere personligt, det er relations 
skabende, og på den måde sikrer vi en 
højere loyalitet. 

Vi har også brugt systemet til at finde 
testimonials, som vi tidligere har haft 
svært ved at finde, da man ikke helt 
vidste, om kunderne var glade eller 
sure, hvis man da ikke kunne læse det 
på Facebook. Det er en af de ting, dette 
værktøj har løst for os. Vi har nu nemt 
ved at kontakte ambassadørerne, og vi 
har givet dem et gavekort, fordi vi måtte 
bruge deres udtalelse. Det er fantastisk 
til ”storytelling” om virksomheden, og 
mon ikke det giver nye kunder. n

I StaRtEdE med at tro, at vi 
blot skulle måle i en periode, 
hvor vi skiftede fra et gammelt 

til et nyt website, for at finde ud af, om vi 
havde fået gladere kunder med vores
nyeste website. Vi fandt dog hurtigt ud af, 
at det fungerer godt som et kontinuerligt 
værktøj, som man kan bruge hele tiden.

Det er nemlig fantastisk til at danne 
sig et overblik over vores forretning. 
Systemet er med til at kvantificere de 
problemer, der måtte være, så man 
nemmere kan fokusere på det, som er
vigtigt, og sætte ressourcerne ind på 
de rigtige ting. 

Vi har blandt andet brugt Word Count 
funktionen en gang om måneden til at 
hjælpe os med dette. En af de ting, som 
hurtigt stod klart for os, var, at vi havde 
et transportproblem, i forbindelse med 
at vi for nylig havde skiftet transportle
verandører.

voRES dIREKtøR er meget aktiv om
kring vores Net Promoter Score® og går 
dagligt forbi skærmen med vores live 
dashboard og refererer ofte til den. Der
udover modtager hun også al kunde

V

//online shop// CASE – olivers

Olivers

vIRkSomHEdSlEdERE Skal StRammE SIg 
lIdt mERE an foR at få SammE loyalItEt 

HoS kundERnE, Som man fåR mEd En Hund.

Lene Harvig – Chief marketing
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Rune Hyllested, 
Administrerende partner

//aDvokater

“hvis man hele tiden spiller 
“safe”, får man ikke  

rykket sig. man skal ikke 
være så bange for at tage fejl 

ind imellem, når det gælder 
kundetilfredshed.”

// CASE – storM aDvokater

Fagligheden er en selvfølgelighed.  
Hvad der ikke er en selvfølgelighed,  
er den gode kundeoplevelse.

Eg ER MEdStIFtER og adminis
trerende partner i STORM Advokat
firma. En af mine vigtigste op

Det er fint og forventeligt, at jeg kan 
alverdens paragraffer, men det er vigtigt 
for vores kunder, at jeg skaber værdi for 
dem, og at de forstår de dispositioner, 
som jeg anbefaler. Og det er ikke nogen 
selvfølge. I sidste ende er det kunden, 
der er grunden til, at vi er her.

Det betyder, at vi skal have en måde, 
hvorpå vi kan se, om STORM leverer det 
lovede. Vi har hele tiden arbejdet meget 
med processer, og det var naturligt for 
os at få igangsat en proces i forhold til 
vores kundetilfredshed. Vores erfaring 
er, at det, vi sætter fokus på, det lykkes vi 
med. Nu har vi fokus på vores ønske om 
at have en meget høj kundetilfredshed. 
Derfor valgte vi et værktøj for at kunne 
automatisere processen og fastholde 
vores fokus på kundernes tilfredshed. }

gaver er at sikre, at virksomhedens fem 
værdier implementeres og efterleves, 
og at de mangesidede kompetencer 
udvikles på en kreativ måde. 

Jeg har en vision om, at STORM skal 
være fremsynet i alle henseender og 
løsninger. Det nytter ikke at lave hurtige 
lappeløsninger til kunderne. Vi skal i 
stedet tænke langsigtet, og det betyder 
ind imellem, at der er en del, som vi 
siger nej til. Når vi tager en sag, går vi all 
in og har de specialister, der skal til.
 
Vi var et meget ungt hold, da vi startede, 
men har efterhånden sammensat 
et hold af unge og ”gamle” han og 
hunløver. Det er helt perfekt, for det 
betyder, at vi både har de meget sultne 
og dem, som ikke nødvendigvis går 
efter det første, det bedste stykke vildt 
på savannen.

Customer Experience har fra dag ét 
været i fokus. Det er sket i erkendelse 
af, at her kan STORM for alvor gøre en 
forskel. 

J

Storm   Advokatfirma
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voRES StyRKE ligger blandt andet 
i at få tingene implementeret hurtigt. 
Det har vi gjort med NPS®, og det er der 
grund til, at vi kan være stolte af. Vores 
firma har jo kun eksisteret i lidt over tre 
år. Vi er omkring 35 personer på nu
værende tidspunkt, og vi er hele tiden 
meget opmærksomme på processer. 

Branche og fag er underordnet, når det 
handler om kundefeedback. Alle har 
produkter og kunder af den ene eller 
anden art, og det er helt afgørende, at 
virksomheden evner og har lysten til at 
gøre det bedre end i går. 

Hvis vi bare står stille, skaber vi ingen 
værdi for kunderne. Jeg tror, det er 
meget branchespecifikt, hvad man så 
skal gøre for sine kunder. Vi har en søjle 
her i firmaet, hvorpå der står: Gør noget. 
Det mener jeg er det bedste råd, når 
vi taler om kundetilfredshed. Hvis man 
er i tvivl, om man skal gå til højre eller 
venstre, så er det eneste, man ikke må 
gøre, at blive stående. Hvis man hele 
tiden spiller “safe”, så får man ikke rykket 
sig. Man skal ikke være så bange for at 
tage fejl ind imellem, når det gælder 
kundetilfredshed. n

//aDvokater// CASE – storM aDvokater

På BaRE Et Halvt åR har vi nået en 
række gode resultater. Første step var 
Net Promoter Score®, der indebærer 
forskellige procedurer for, hvordan 
kundefeedback skal håndteres. Hvis 
STORM erfarer, at en kunde har haft 
en utilfredsstillende oplevelse, skal der 
omgående reageres på det. Systemet 
har netop til formål at give kunderne 
mulighed for at ytre deres utilfredshed 
og tilfredshed, og herefter er det mindst 
lige så vigtigt, at kunderne oplever, 
at der bliver fulgt op og taget hånd 
om det. Vi valgte derfor blandt andet, 
at skærmen med dashboardet skulle 
sættes op i vores kantine. Jo mere syn
lighed, jo mere fokus. 

Hvis vi ikke konstant har kundetilfreds
hed top of mind, så glider det i bag
grunden. Omvendt vil fokus automatisk 
medføre forbedringer, og derfor mener 
jeg, at det er vigtigt at synliggøre re
sultaterne for alle medarbejdere. I vores 
organisation har alle jurister deres eget 
dashboard, hvor de kan følge med. Der
udover har vi selvfølgelig medarbejdere 
i supportfunktioner, og de skal også 
kunne følge med i, hvordan det går.

Det viste sig hurtigt, at forventningerne 
ikke altid stemmer overens med resulta
tet. Nogle kunder kommer med bedre 
feedback end forventet, mens andres 
feedback er dårligere end forventet. I 
alle tilfælde er det bedst, når kunderne 

ulejliger sig med at skrive en uddyb
ende kommentar. Det er en værdifuld 
viden for os at få, og vi er naturligvis 
glade for, at folk tager sig tid til at være 
med til at forfine vores produkt. Det er 
det, som har den allerstørste værdi for 
os. For os har de kritiske kommentarer 
stor værdi, da de hjælper os til at justere. 

I øjeblikket ligger virksomhedens score 
på 72. Men uanset score skal fokus være 
på hele tiden at gøre tingene bedre 
og smartere, men der er ikke længere 
lavthængende frugter, der let kan 
plukkes. Mine partnere og jeg er enige 
om, at kundefeedback skal prioriteres, 
så det ikke ender med, at den får lov at 
ligge, fx til en årlig evaluering.

“vi har sat skærmen  
med dashboardet op  

i vores kantine.  
jo mere synlighed,  

jo mere fokus.”
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EllIa lavER antIBIotIKa, 
som vi sælger som færdige 
farmaceutiske produkter og som 

oftere. Det kan variere meget fra kunde 
til kunde, hvor meget kontakt de ønsker. 
Det er naturligvis nyttig viden for ma
nageren, som har med kunden at gøre. 
Jo flere kommentarer vi får ind, desto 
mere interessant bliver det at sammen
holde dem og følge udviklingen. 

voRES MaRKEdSFøRIng er meget 
centreret om nogle få årlige messedel 
tagelser, hvor vi holder møder med vores 
kunder. I forbindelse med messerne har 
vi også et socialt arrangement for vores 
kunder. Det hele er utroligt relations
baseret, og det har en betydning, at 

man har noget til fælles ud over selve 
forretningen, så man kan sige tak for 
sidst, når man er i kontakt med kunden. 
Derfor fungerer kundearrangementerne 
godt for os. Mange kunder nævner også 
”venlige medarbejdere” som en årsag til 
en høj NPS® score. 

Med NPS® får vi feedback direkte fra 
kunden, som vi kan kommunikere vi
dere. Det er et meget stærkere redskab 
at bruge internt i organisationen, da vi 
jo har det på skrift direkte fra kunden 
frem for som en gengivelse af noget, 
kunden har sagt på et møde. n

aktive ingredienser til andre farma
ceutiske virksomheder. Vi er en ren 
B2B virksomhed. Vores produktion er i 
København, Kina, Ungarn og nu også 
i USA, hvor vi er i gang med at udvide 
vores produktionskapacitet. Vi sælger 
vores produkter til firmaer i hele verden 
og laver især antibiotika mod multi
resistente bakterier, som vi har specia
liseret os i. 

Jeg arbejder som markedsanalytiker i 
vores marketingafdeling. Jeg står bl.a. for 
at finde ud af, hvad vores kunder mener 
om os. Før i tiden havde vi som firma 
ikke meget konkurrence, men vi befinder 
os i den generiske del af den farceutiske 
industri, og som mange andre brancher 
oplever vi stigende konkurrence fra 
Asien. Det er derfor nødvendigt, at vi 
differentierer os fra konkurrenterne.

x

//MeDiCal

tIdlIgERE HaR dER ISæR været 
fokus på pris og produkt, men det er 
ikke nok i en branche med stigende 
konkurrence. Vi adskiller os blandt andet 
ved den service, vi leverer i forbind
else med salget. F.eks. har vi et teknisk 
support team, der står til rådighed og 
kan hjælpe kunden med alle tekniske 
spørgs mål om produkterne. Vi arbejder 
også aktivt med at levere produktet til 
tiden. Disse ting har stor betydning for 
vores kunder. Desuden er relationen 
vigtig. For mange kunder betyder det 
noget, at de kender deres lokale Area 
Manager og virksomheden, og at de har 
tillid til, at vi leverer det, vi lover.  

Noget af det, vi vil fokusere mere på 
fremadrettet, er at anvende den 
feedback, der kommer ind, aktivt. For 
eksempel har vi fået en kommentar fra 
en kunde, som gerne ville kontaktes 

// CASE – Xellia

TRO IKKE, AT DET HELE HANDLER OM PRIS Og PRODuKT, 
DET NyTTER IKKE LæNgERE I EN BRANCHE MED STIgENDE KONKuRRENCE.

Xellia
 pharmaceuticals

Maja Læssøe, 
Senior Marketing AnalystWISE MAGASIN 2016



//staMCelleBank

tEMCaRE ER danMaRKS 
eneste stamcellebank. Vi er en 
privat virksomhed, og vi tilbyder 

Derfor har vi lavet en procedure herude 
om at ’troubleshoote’ kundens oplev
else inden for 24 timer. Den anden del 
er promoters. Dem er vi selvfølgelig 
rigtig, rigtig glade for. Det er også et af 
udgangspunkterne for, at vi valgte det 
her system. Vi ved, at et sted mellem 50 
og 60 procent af de kunder, som har 
sikret deres barns stamceller, kommer 
igen. Man kan sige, at hvis vi ikke passer 
godt på de kunder, vi allerede har fået 
ind, så har vi en indtjeningsrisiko.

nPS® gIvER oS nogle muligheder 
– en transparens. Vi får hul igennem 
til vores kunder, hvilket i sig selv er 
livsbekræf tende for alle virksomheder 
– at du rent faktisk føler og mærker i 
virksomhedskulturen, at du snakker 
med dine kunder. Det er selvfølgelig 
absolut en fordel. At det for os også blev 
dybere forankret og kom til at danne 
pendant til vores tunge prioritetssystem, 
har haft en absolut uventet, men ikke 
uvæsentlig betydning, der har været en 
gevinst for vores virksomhed.

vI SaMlES oMKRIng NPS®målinger
ne. Hos os kommer de løbende ind. Det 
vil sige, at vi ikke har en fast rutine for, 
hvornår vi aflæser dem. Vi samles – det 
kan være to til tre gange om måneden 
– og gennemgår rankings, og det er 
jo mange gange meget mere motive
rende for medarbejderne, end når jeg 
roser dem. For pludselig kan man se, at 
det ikke kun er kundeservice, som gør 
en forskel. Også andre medarbejderes 
indsats har rigtig meget at sige for den 
enkelte kundes oplevelse af mødet med 
os. Så det er i sig selv berigende og mo
tiverende, at vi har NPS® som et ekstra 
samlingspunkt foruden de andre tiltag,  
vi gør for at motivere medarbejderne. n

s
kommende forældre at få opsamlet  
navlesnorsblodet, hvorefter vi udtrækker 
de unikke stamceller. Hvis barnet skulle 
blive sygt, kan stamcellerne betyde, at 
barnet får nogle bedre behandlings
muligheder i dag og i fremtiden.

Her i vores spæde startfase har vi kigget 
utrolig meget på, hvad vores nuværende 
kunder tænker om os. Det har vi ikke haft 
data på eller indsigt i, så dem har vi sendt 
spørgeskemaer ud til, hvori vi spørger 
dem, i hvor høj grad de vil anbefale os til 
andre. NPS® har gjort et dejligt arbejde 
for os og segmenteret kunderne, så vi 
især er fokuserede på dem, der ranker os 
på en bestemt måde og ikke mener, vi 
har levet op til deres forventninger. Det 
er vores absolutte topprioritet. 

Lisbeth Jensen,
Administrerende direktør

// CASE – steMCare
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STEMCARE
Det er ikke kun stamcellerne, 

vi passer goDt på. Der bliver også passet 
ekstra goDt på kunDerne.

WISE MAGASIN 2016



oRES tIlFREdSE KUndER 
fortæller gerne om deres ople 
velser til andre. Men det gør de V

utilfredse kunder også. Det er derfor 
vigtigt, at vi følger op på de dårlige 
scores, og det er noget af det, jeg har 
gjort meget ud af. Jeg ringer til alle 
kunder, som har givet os fra 8 og ned. 
Det er ikke en tilfredsstillende score for 
os, når man kan afgive 10 point. Jeg 
synes derfor, det er vigtigt, at vi også får 
fat på de passivt tilfredse kunder. Vi har 
det ikke godt med at få et ottetal, og
de passivt tilfredse bliver konsekvent 
kontaktet. Kunderne tager utrolig posi
tivt imod vores opkald. 

vI vIl dIFFEREntIERE oS på den 
personlige relation. Det er det, der er 
tilbage, hvis man ikke skal konkurrere 
på produkt og pris. Vi har fastholdt den 
samme pris for vore produkter i mange 
år, idet vi har besluttet, at prisen ikke
skal være en begrundelse for at fravælge 
os som leverandør. Det 5. punkt i vores 
mission er, at: ”Alle skal have råd til at 
anvende vore højt udviklede produk
ter med en enkel tilgang og utallige 
muligheder”, og det punkt mener vi. Vi 
har set, at vore konkurrenter har valgt at 
følge vores prisniveau, hvilket betyder, at 
dette ikke er et konkurrenceparameter. 
Vi er nødt til at skabe en personlig rela
tion og troværdighed, hvis vi skal over
leve. Ellers bliver vi blot en af mange. 
Her er det et uvurderligt hjælpemiddel, 
at vi har et værktøj til systematisk at 

//Digitale løsninger

spørge vores kunder, så vi kan sikre, 
at vores portefølje af kunder har det 
godt, eller at de kan melde tilbage, hvis 
de ikke har det godt. Det giver os en 
konkurrencemæssig fordel. 

Et budskab til andre direktører, som 
måske er kommet lidt langt væk fra 
kunderne, kunne være at tage ud med 
en sælger. Jeg mener, det kan være sundt 
for os at se, hvad der sker i marken, og 
dermed have fingeren på pulsen.
Sælgeren vil meget gerne have chefen 
med, og det betyder ydermere, at 
sælgeren får en mere personlig relation 
til chefen, og at direktøren får en mere 
personlig relation til kunderne. Efter min 
mening burde det være obligatorisk
for alle direktører: Koncentrer dig om 
frontline og kundetilfredsheden. n

// CASE – aDMinD

Admind

Jørn Emil Svidsen,
Direktør

“Ta’ nu Telefonen og 
snak med de kunder, der 

ikke er Tilfredse!”

DIREKTøREN FOR ADMIND HAR EN 
OPSANg TIL ANDRE DIREKTøRER:

Admind leverer fra deres 
kontor på østerbro 
digitale løsninger, der 
letter livet for service-
branchen. 
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vI StaRtEdE med at benytte Custo
mer Experience for at få klarhed over, 
hvad kunderne mener om os. Til hver
dag ser vi på alle de data, vi får ind i 
form af besvarelser fra kunderne. De 
kunder, som ikke scorer os højt, tager vi 
aktivt fat i for at finde ud af, hvad vi kan 
gøre bedre for dem.  

Naturligvis gør vi det for at skabe am
bassadører, men i bund og grund også 
for, at de forbliver loyale overfor os. Det 
er det, jeg har størst interesse i. Vi har 
sat meget mere fokus på den daglige 
handel og den daglige service, efter 
vi er startet med NPS®. Vi bliver nu målt 
på den service, vi yder, frem for hvad 
produktet koster. 

“vi bliver nu målt på den service, 
vi yder, frem for hvad produktet 

koster.”

Som chef benytter jeg vores feedback og 
taler jævnligt med sælgerne om det for 
at forhøre mig om forskellige ting.  
Vores sælgere scorer dog generelt højt 
hos deres kunder, og vi ved godt, hvad 
der ligger til grund for lave scores.

I forhold til fremtidige planer ønsker 
vi naturligvis at gøre en større gruppe 
af vores kunder til ambassadører. Det 
er dog ikke det vigtigste for os, da 
vores branche er ret lille og kompakt. 
Det primære er som sagt, at kunderne 
forbliver loyale, men overordnet set 
hand ler fremtiden om at gøre flere 
kunder til ambassadører. Det er meget 
lettere at servicere en loyal kunde, end 
det er at skulle kæmpe om en ny. De 
kunder, som er lette at få, er også dem, 
som hurtigt forsvinder igen. n

//hanDelsvirksoMheD

Vi har tre sælgere ansat, og jeg kører 
også selv ud som sælger. Vores sælgere 
har adgang til vores kundefeedback på 
deres tablets og mobiltelefoner, hvilket 
betyder, at de aktivt kan følge med i, 
hvad kunderne mener, og tage fat i de 
kunder, som giver os en dårlig score.  
Vi bruger det aktivt i vores hverdag.

voRES SælgERE synes, at det er rart 
at vide, hvordan det går, men ikke alle 
synes, det er lige sjovt at skulle ud og 
tage den dialog med kunden. Man kan 
ikke bare spørge kunderne, hvorfor de 
kun har givet os 5, men må derimod 
spørge, hvad vi kan gøre bedre for dem. 

// CASE – hortiCoop

Horticoop
Eg ER dIREKtøR i firmaet Horti
coop. Det er en handelsvirksomhed, 
som henvender sig til gartnerisekJ

toren i Danmark, og de sælger stort 
set alt til branchens produktion. Man kan 
på en måde sige, at jeg er født ind i 
branchen, da mine forældre selv havde 
et gartneri. Jeg er uddannet gartner, 
hvorefter jeg i nogle år arbejdede som 
driftsleder for et gartneri. Jeg besluttede 
dog, at jeg hellere ville beskæftige mig 
med handel, og blev ansat i et firma, 
som solgte til gartnerisektoren. Her var
jeg salgschef i nogle år, indtil jeg 
startede dette firma op. Det går godt for 
os, og vi er stort set vækstet hvert år i et 
ellers faldende marked.  

Kunden er som en plante. Plejer man den godt  
og giver den godt med vand og sol, så vokser den  
– og bærer måske endnu mere frugt end sidste år.

I et presset marked er kundeloyalitet for direktør Henrik 
Jørgensen ikke bare noget, der kommer i en rapport en 
gang om året, det er en daglig handling.
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