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”Det er en tro på,  
at medarbejderloyalitet, kundeloyalitet 

og bundlinje hænger sammen. ”
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Stort tillykke til administrerende 

direktør Mark Frihagen og de 80  

medarbejdere i Unit IT med titlen 

“Danmarks Mest Anbefalede  

Virksomhed 2020.”

Det er nu 4. gang, vi kårer Danmarks 

Mest Anbefalede Virksomhed, og vi 

har endnu ikke set en vinder uden en 

direktør, der går forrest. Her i rappor-

ten bringer vi dig netop den opskrift, 

som Unit IT’s direktør har brugt til at 

få en imponerende kunde-NPS på 81 

og en meget flot medarbejder-NPS 

på 71.

”Det er helheden, der gør forskellen”, 

kan man høre Mark Frihagen sige 

igen og igen. Det er en tro på, at  

medarbejderloyalitet, kundeloyalitet 

og bundlinje hænger sammen. 

Hvor er sådan en direktør dog  

sjælden i dansk erhvervsliv. Men  

den indstilling kunne gavne mange  

virksomheder!

De gode intentioner er der mange af. 

Det gælder både privat og profes-

sionelt. Vi vil jo alle gerne gå 10.000 

skridt om dagen eller huske at løbe 

3 gange om ugen. Men når vi så skal 

følge op på vores kunders og medar-

bejderes feedback, så forsvinder de 

gode intentioner ofte som dug  

for solen. 

Det er her, fårene bliver skilt fra bukkene.  

For kun den virksomhed, hvor ledelse 

og medarbejdere holder ved og tænker 

langsigtet, kan tage det afgørende 

skridt og blive en af NPS-stjernerne.

Vi håber, årets rapport også vil  

inspirere dig og din virksomhed til at 

nå stjernerne.

 

God fornøjelse

Relationwise Teamet
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HVAD ER NET PROMOTER SCORE
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Hvad er Net Promoter Score ?

Net Promoter Score (NPS) bruges til beregning af  
en virksomheds kunde- og medarbejderloyalitet.  

Metodikken bygger på spørgsmålet: 

I hvor høj grad vil du anbefale os til andre og hvorfor?  

Der scores fra 0 (slet ikke) til 10 (i høj grad).  
0-6 er detractors (kritikere), 7-8 er passives (passivt  

tilfredse), og 9-10 er promoters (ambassadører).  

For at komme frem til sin NPS tager man sin procentdel 
af promoters og trækker detractors fra.  

En virksomhed med 80 % promoters, 10 % passives og 
10 % detractors har en NPS score på 70 (80-10=70).
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Danmarks  
Mest  
Anbefalede  
Virksomhed  
2020 
 
Unit IT vinder med 
en imponerende 
NPS på 81 og en 
eNPS på 71.  
 
Stort tillykke  
til Unit IT! 

2 0 2 0
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Unit IT | It-konsulenter og rådgivere
NPS: 81 eNPS: 71

DMAV-vinder 2020 

NPS INDEX

e-conomic | Dataprogramware og -udvikling

Runners-up 2020 

Supporters | Computerprogrammering
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Semler IT | Konsulentbistand vedr. informationsteknologi

OMØ | Metalurgisk industri

Eurofins Miljø | Teknisk prøvning og analyse

Salling Bank | Finans

Plastmo | En gros-handel med byggevarer

Shortlistede 
virksomheder 2020
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Shortlistede 
virksomheder 2020

Lego | Detailhandel med legetøj

Irma | Detailhandel med dagligvarer

Tivoli | Forlystelses- og temaparker

Novo Nordisk | Medicinal

Lessor Group | Hjælp til administrative opgaver

NPS INDEX
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Shortlistede 
virksomheder 2020

Aarstiderne | Detailhandel med dagligvarer online

GoMore | Rejsetjenester

Dinero | Computerprogrammering

SOS Børnebyerne | Medlemsorganisation

GrønlandsBanken | Finans
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Arbejdernes Landsbank | Finans

Kjær & Sommerfeldt | En gros-handel med vin og spiritus

Risskov Rejser | Rejsetjenester

Den Jyske Sparekasse | Sparekasser & andelskasser

Lån & Spar Bank | Sparekasser & andelskasser

Shortlistede 
virksomheder 2020



Kjær & Sommerfeldt | En gros-handel med vin og spiritus

Den Jyske Sparekasse | Sparekasser & andelskasser

Lån & Spar Bank | Sparekasser & andelskasser
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Sampension | Forsikring

Niras | Ingeniørvirksomhed - byggeri

Grønlands Rejsebureau | Rejsetjenester

Fynske Bank | Finans

Greenland Travel | Rejsetjenester

Shortlistede 
virksomheder 2020
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Eurofins Product Testing | Teknisk analyseindustri

Ret & Råd Advokater | Advokater og juridiske tjenester

Shortlistede 
virksomheder 2020



Ret & Råd Advokater | Advokater og juridiske tjenester
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Er du ikke med på listen?

Du skal have en Net Promoter Score på minimum  
50 for at komme på shortlisten over Danmarks

Mest Anbefalede Virksomheder. 

Kontakt Relationwise på support@relationwise.dk, 
hvis du vil lære, hvordan du kan nå NPS-stjernerne  

og blive en af  
 

DANMARKS MEST ANBEFALEDE VIRKSOMHEDER. 
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Unit IT vinder prisen 
som Danmarks 
Mest Anbefalede 
Virksomhed 2020
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UNIT IT

UNIT IT - NÆRVÆRENDE MED VILJE

Stigende NPS og eNPS – 
midt i fusionering af tre selskaber
Unit IT vandt Danmarks Mest  
Anbefalede Virksomhed 2020 med en 
flot Net Promoter Score på 81 og en 
employee Net Promoter Score på 71. 

Den flotte titel blev fejret med en 
lille prisoverrækkelse på Unit IT’s 
kontor i Middelfart i slutningen af 
november.

Glæden og stoltheden var stor 
– og med god grund! For det er 
både meget usædvanligt og beun-
dringsværdigt, at virksomheden har 
haft en stigende NPS, samtidig med 
at tre selskaber er fusioneret til det 
nuværende Unit IT. 

Fokus på NPS og eNPS
Net Promoter Score var allerede 
inden sammenlægningen af de tre 
selskaber en integreret del af  
hverdagen. Efter fusioneringen 

Unit IT er blevet kåret som Danmarks Mest Anbefalede  
Virksomhed 2020. Sejren er meget velfortjent! Ikke mindst, 
fordi Unit IT har formået at have en stigende Net Promoter 
Score (NPS) og employee Net Promoter Score (eNPS) på  
trods af en nylig fusionering mellem tre virksomheder. 

blev eNPS og arbejdsglæde et af 
de første vigtige nye tiltag. Mark 
Frihagen, administrerende direktør, 
fortæller, hvordan Unit IT greb  
fusioneringen an: 

“Først kiggede vi indad og stillede os 
selv spørgsmålet: Hvad er det, der 
definerer os hver især? Og næste del 
af øvelsen var at kigge på, hvor der 
var stort overlap mellem de tre virk-
somheder i forhold til kundesyn og 
værdisæt. På den måde fandt vi ud 
af, at der faktisk var mere, der sam-
lede os, end det modsatte. Det blev 
tydeligt med den øvelse, at vi gik den 
rigtige vej.

Så spurgte vi tilsvarende kunderne: 
Hvad er det, I forventer af en it- 
samarbejdspartner? Det satte  
kunderne en masse ord på. De sagde, 
at vi skulle være store, men ikke for 
store – og vi skulle være agile, men 
ikke så agile, at vi ikke havde bred-

2 0 2 0
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den i kompetencen. Det er så vores 
lod at imødekomme de ønsker. For it 
driller en gang imellem, simpelthen 
fordi kunders løsninger løbende 
bliver opdateret. Så det handler om, 
hvordan man møder de udfordringer, 
det kan skabe.“

Unit IT sammenlagde alle dele af de 
tre selskaber samtidig for at lande 
med et “big bang”. De så sammen-
lægningen som tre tandhjul, der 
klikker ind i hinanden. Derfor skulle 
alle aspekter af processen gennem-
føres samtidig. 

“Det fortæller også meget om den 
måde, vi driver virksomhed på. Vi kan 
godt lide governance og struktur. 
Der lever vi rigtig, rigtig rart. Vi kan 
godt lide, når det kører som et 

systemisk rul. Det er nok også ret 
tydeligt. For så koster det også 
færrest mulige ressourcer, da flest 
mulige ting løses proaktivt. 

Og så har vi jo egentlig bare holdt 
fast på at måle NPS og eNPS – og  
vi lyser hele tiden på: Tak, fordi I  
svarer. Tak, fordi I tager jer tiden.  
Tak for den feedback, der kommer.  
På afdelingsniveau og også overord-
net. Alle ser, hvad der bliver svaret,” 
tilføjer Mark.  

Netop derfor er det lykkedes Unit 
IT at udvikle virksomheden både 
driftsmæssigt og finansielt måned 
for måned, samtidig med at de har 
fusioneret. 

Unit IT
vinder årets pris
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At skabe en wingman-kultur 
Det mest naturlige skridt efter sammenlægningen var 
selvfølgelig at sætte ekstra fokus på det, der samler 
virksomheden. Det var her, Unit IT for alvor begyndte at 
arbejde med arbejdsglæde og medarbejdertilfredshed. 

I fusioneringsprocessen skulle Unit IT definere en 
fælleskultur. Medarbejdere fra alle tre selskaber blev 
samlet til workshops og teambuilding. 

Det var her, Unit IT’s wingman-kultur kom til verden.  
I dag har wingman-kulturen stor betydning for Unit IT’s  
daglige drift. 

Rent praktisk får alle nytilkomne medarbejdere en  
”wingman” – en kollega, som sørger for, de falder godt 
til. Derudover betyder Unit IT’s wingman-kultur, at alle 
medarbejdere skal have fokus på at spille bolden til  
kollegerne, så man er sammen om at skabe succes. 

I Unit IT definerede medarbejderne fire værdi-ord: 
faglighed - rummelighed - vished - og holdånd. Begrebet 
”faglighed” betyder her, at Unit IT er nørder på den fede 
måde. De er gode til deres fag. Rummelighed betyder, 
 at der er plads til alle - både dem, der vil arbejde lange 
dage, og dem, der også har brug for at være fodboldmor 
eller -far om eftermiddagen. Vished handler om, at alle i 
Unit IT ved, at virksomheden ikke er til salg i morgen.  
Unit IT er her derfor ”on the long haul.”

Holdånd betyder selvfølgelig, at alle er der for hinanden: 
Unit IT’s medarbejdere spiller hinanden op til succes.  
Der er plads til – og accept af – at man beder en kollega 
om hjælp. 

Nærværende med vilje
Det var i fusioneringen af de tre  
selskaber, at ordet nærvær begyndte 
at fylde mere og mere. I sidste ende 
blev det Unit IT’s slogan, at de skal 
være “nærværende med vilje”. 
På en plakat på Unit IT’s kontor står 
der: “Vi er store nok til at gøre en 
forskel - og små nok til at have føling 
med din forretning. Og vi tror på, at 
det er en forudsætning for at kunne 
levere nærværende IT-service.” 

Og netop det nærvær gennemsyrer 
kulturen hos Unit IT. Deres slogan 
fortæller, at de vil være nærværen-
de med vilje. Her har ordet “vilje” 

WINGMAN-MANIFESTET
Hos Unit IT er vi der for hinanden.
Professionelt og personligt.
Vi kalder det wingman-kulturen. 

- Fordi vi har hinandens ryg.

- Fordi her er højt til loftet.

- Fordi vi tør tænke langsigtet.

- Fordi vi deler de samme høje        

   ambitioner. 

Alligevel er vi helt nede på jorden.  
I øjenhøjde. Nærværende med vilje. 

Vi er Unit IT. Vi er united.



NPS INDEXET 2020

til kunden. Det er dog vigtigt at sikre, at kunderne ikke 
bliver trætte af undersøgelserne. Derfor kan den samme 
kunde ikke modtage en NPS-undersøgelse igen, før der 
er gået halvfems dage. 

Derudover spørger Unit IT med et fast interval  
beslutningstagerne hos deres kunder om, hvor tilfredse 
de er med Unit IT.

Der bliver spurgt både til kundens oplevelse af den 
specifikke sagshåndtering, og om kunden vil anbefale 
Unit IT til andre. En kunde kan nemlig sagtens være  
tilfreds med sagshåndteringen, men ikke med Unit IT  
generelt. Lige netop dette giver anledning til nogle  
lærerige dialoger hos Unit IT. 

selvfølgelig en dobbeltbetydning.  
De arbejder som en enhed, de har 
drive og vilje. Men det er også med 
vilje, at de er nærværende. Unit IT 
formår at forblive nærværende,  
selvom virksomheden vækster.  
For det er dét, der giver mening for 
deres kunder - og for dem selv.

Processen bag  
Net Promoter Score-målingerne
Alle kundeopgaver bliver registreret, 
og når en kundeopgave bliver mar-
keret som afsluttet, sendes der 
automatisk en NPS-undersøgelse 
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Kunderne er med til at forme Unit IT
I Unit IT er de ekstremt dygtige til at 
bruge den feedback, de får fra deres 
kunder. Alle de inputs, de har fået  
gennem NPS-dialoger, har inspireret 
dem til at definere, hvad der skal 
forstås ved ”kundeservice” i Unit IT.

NPS-målingerne og de dialoger,  
de har med kunderne om deres 
feedback, synliggør, præcis hvad 
kunderne sætter pris på. Derfor ved 
Unit IT, hvordan virksomheden kan 
optimere sin kundeloyalitet fremover. 

Erfaringerne danner baggrund for 
det, Unit IT kalder nærværende 
kundeservice.

“Vi bruger feedbacken til at sætte 
det på formel. Det er jo også en del 
af det at samle en virksomhed.  
Skabe synergi og ens arbejdsmeto- 
der. Det handler om hele tiden at 
finde best practice i alle ender og 
kanter. Og lige præcis her er det 
store spørgsmål: Hvordan skal vi yde 
vores kundeservice? Det er relevant,  
uanset om man sidder i service 
desken, i supporten eller et andet 
sted, hvor kunderne betjenes,”  
forklarer den administrerende direktør. 

Feedbacken bliver også vist som 
live-data på tv-skærme rundt  
omkring i huset. “Det er alle mand til 
årerne her, og alle er med, det er jo i 
dagligdagen, man kan fejre, at "Hey, 
jeg fik lige en tier". Så er det italesat 
- det er med os hver dag, fordi det 
er så nærværende i det, vi sidder og 
gør”, fortæller Rikke Møller Bendixen, 
Service Desk Manager i Unit IT. 

Unit IT’s service desk følger op på  
negativ feedback indenfor 3 timer,  
for så er feedbacken stadig frisk i  
bevidstheden hos kunden. “Vi gør 
alt for at komme i telefonisk kontakt 
med dem, mens de lige har sluppet 
tasterne, så vi kan blive klogere på, 
hvor vi kan blive bedre. Vi bliver taget 
meget seriøst, fordi vi tør sætte 
hånden på kogepladen”, forklarer 
Rikke. Hvis ikke service desk opnår 
telefonisk kontakt med kunden 
indenfor de tre timer, sendes der en 
opfølgende mail, hvor Unit IT takker 
for feedback og opfordrer til dialog.  

27
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Der måles og følges op på 
medarbejdernes feedback 
Unit IT sætter også en stor ære i at 
få feedback fra deres medarbejdere. 
Ledelsen gør et stort stykke arbejde 
for at italesætte feedback-kulturen, 
og hvor vigtig feedback er for Unit IT 
og for kulturen. Det er de lykkedes  
så godt med, at omkring 80 % af  
alle medarbejdere skriver en lang 
kommentar. Nogle skriver endda 
deres navn på de ellers anonyme 
spørgeskemaer. Der er skabt en 
meget åben og respektfuld kultur 
omkring medarbejder-feedbacken. 

Ledelsen i Unit IT tager opfølgningen 
af feedbacken meget seriøst. Inden 
en medarbejderundersøgelse sendes 
ud, bliver alle ledere varslet og  
mindet om, at de skal booke tid i 
kalenderen til at afholde opfølgning 
med medarbejderne. 

Alle teams har et opfølgningsmøde 
med deres afdelingsleder, hvor de 
gennemgår den anonyme eNPS- 
feedback. Her bliver det afgjort,  
om feedbacken skal medføre,  
at Unit IT tager initiativ til at ændre 
procedurer.

28
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Trafiklys-konceptet
Her bruger Unit IT “trafiklys-
konceptet”, der går ud på, at 
medarbejderfeedback inddeles i 
tre kategorier: rød, gul og grøn.

Farverne angiver, hvordan Unit IT 
stiller sig til at ændre de forhold, 
som kritiseres. 

Rød betyder derfor: Tak for feed-
backen, men alle er enige om, 
at der ikke skal gøres mere ved det.  
Gul betyder, at feedbacken medfører, 
at der sættes en opfølgning i gang 
for at ændre forholdene. Grøn betyder, 
at problemet allerede er løst. 

Kategoriseringen i farver gør det 
lettere for Unit IT at arbejde med 
tilfredsheden. 

Det er meget vigtigt at fejre de 
forbedringer, som de ”grønne sager” 
er udtryk for. Som mennesker har  
vi nemlig tendens til at glemme alt 
det, vi har opnået. Men når vi husker 
at fejre de små sejre, skaber vi  
positiv stemning om arbejdet med 
NPS og eNPS.
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Alle i Unit IT støtter op
Vinderne af Danmarks Mest  
Anbefalede Virksomhed har år efter 
år vist, at det er altafgørende, at Net 
Promoter Score (NPS) er forankret 
hos ledelsen. Og her er Unit IT ingen 
undtagelse. NPS er en essentiel del 
af deres strategi. 

Virksomhedens strategiske  
mål-sætning har således fire 
primære målepunkter: Der er et 
omsætnings-mål, et indtjeningsmål, 
et markedsandelsmål og et  
kundeloyalitetsmål. 

Det står endda skrevet i Unit IT’s 
strategiramme, at forretningssuc-
cesen afhænger fuldstændig af den 

relation og det nærvær, der er  
overfor kunderne. Både bestyrelse 
og ejerskab understreger og støtter 
op om vigtigheden af NPS.

Mark Frihagen mener, at hemmelig-
heden bag Unit IT’s succes ligger i 
fortællingen om den røde tråd.  
At tydeliggøre, at der er en stærk 
sammenhæng mellem arbejdsglæde, 
medarbejderloyalitet, kundeloyalitet 
og bundlinje.

“Det hele handler om at skabe den 
interne sammenhængskraft og den 
eksterne tiltrækningsevne.  
Data og målinger kan bare ikke stå 
alene. Det hele hænger sammen”, 
afslutter Mark.
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Bliv en af Bliv en af  
Danmarks Mest  
Anbefalede Virksomheder  
og vind respekt  og vind respekt  
blandt kunder  blandt kunder  
og kollegaerog kollegaer

DANMARKS MEST ANBEFALEDE VIRKSOMHED

Få inspiration til, hvordan du 
kan formidle jeres deltagelse  
i Danmarks Mest Anbefalede 
Virksomhed til kunder  
og medarbejdere
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Sådan har tidligere vindere af Danmarks Mest 

Anbefalede Virksomhed gjort opmærksom på, 

at de havde vundet titlen:

1.    Print: Helsides-annonce i JP og Berlingske

2.    Digital artikel (pressemeddelelse) 

3.    Facebook post på virksomhedssiden

4.    LinkedIn post på virksomhedssiden

5.    Virksomhedens nyhedsbrev

6.    Forsidebanner på virksomhedswebsite

7.    Fejring med kunder og kollegaer over et  

        glas vin

At deltage i konkurrencen om at blive Danmarks Mest  

Anbefalede Virksomhed – og måske vinde titlen  

Danmarks  Mest Anbefalede Virksomhed – viser  

rigtig meget om jeres virksomhedskultur.  

 

Det viser, at I går op i jeres medarbejdere og kunder. 

At I værdsætter de gode relationer og tror på, at det  

er en god måde at drive virksomhed.

Skal jeres kunder og medarbejdere ikke mindes om,  

at de gode relationer er et af jeres fokusområder? 

Her er et par idéer til, hvordan I kan formidle jeres  

deltagelse i Danmarks Mest Anbefalede Virksomhed  

til kunder og medarbejdere.



EN SEJR FOR MEDARBEJDERNE

Vinder 2019 - Dinero

Det er vigtigt at pleje sine medarbejdere og fejre, når virksomheden har nået nye mål. 
Derfor tager Relationwise også ud til vindervirksomhederne og fejrer den nye titel  
som Danmarks Mest Anbefalede Virksomhed sammen med alle de seje medarbejdere.  
 
Husk at du får flere glade kunder, når du har tilfredse medarbejdere!
Hvornår har du sidst fejret dine medarbejderes indsats?

Husk at fejre dine medarbejdere!
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Vinder 2020 - Unit IT

2 0 2 0
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4/
VISMA E-CONOMIC
Nomineret virksomhed



NPS INDEXET 2020

Vi vil skabe WOW-oplevelser, 
og vi jagter WOW-effekten hele tiden.

 
Det er derfor, vi kalder vores  

kundeserviceafdeling for Planet-WOW  
og vores kundeservicemedarbejdere for

WOW-helte. De skal tage superhelte-
mentaliteten på sig hver dag”

”
36
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VISMA E-CONOMIC  
vil have superhelte  
og loyale kunder

Vi har taget en snak med Peter Luthman, kundeser-
vicechefen hos Visma e-conomic. Afdelingen har  
omkring 70 medarbejdere, der alle går på arbejde 
hver dag for at gøre e-conomics 130.000 kunder så 
glade som overhovedet muligt. 

WOW-effekten løfter  
kundeloyaliteten i e-conomic.

Fokus på promoter-effekt
I Visma, der ejer e-conomic, har der altid været fokus på 
kunde- og medarbejdertilfredshed. De tror på promoter- 
effekten: 
”I regnskabsbranchen er der mange, der ikke har den 
store holdning til valg af udbyder, og derfor betyder  
anbefalinger fra egen revisor eller kollegaer meget.  
For os betyder det, at det er endnu mere vigtigt, at der 
bliver leveret en fantastisk service hver gang. Op mod 
70 % af vores kunder får vi på grund af anbefalinger,” 
fortæller Peter Luthman.  

WOW-helte på Planet-WOW
Essensen af Planet-WOW er, at der skabes en historie-
fortælling om arbejdet med kundeloyalitet. ”Vi vil skabe 
WOW-oplevelser, og vi jagter WOW-effekten hele tiden. 
Det er derfor, vi kalder vores kundeserviceafdeling for 
Planet-WOW og vores kundeservicemedarbejdere for 
WOW-helte. De skal tage superhelte-mentaliteten på  
sig hver dag.” 
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”Vi prøver at motivere dem til at gøre dét ekstra hele tiden.  
Måske ved at arrangere præsentationer, hvor de fortæller, 
hvad de står for, eller måske ved at planlægge sociale 
arrangementer og ture eller dekorere kontoret med graffiti.  
Vi overrækker en pokal til månedens medarbejder, og der 
bliver også lavet en lille video. I vores egen afdeling har vi 
også en ugentlig pokal og en vandrepokal, som man giver 
videre til en, som har WOW’et.” 

Medarbejderne skal 
forstå, at de ikke ”bare” 
er supportere. Når der 
bliver ansat nye medar-
bejdere, bliver de første 
tre måneder brugt på at 
uddanne dem. Uddan-
nelsen vægter produkt, 
kommunikation og 
værdier ligeligt,  
forklarer Peter:

”Det er essentielt, at de 
tager historiefortæl-
lingen til sig, at de 
påtager sig ansvaret  
og kan levere en god 
vare til kunderne.  
Uanset hvor længe man 
er hos os, så er man 
altid under uddannelse.” 
 
Kundeservice-
medarbejderne er  
nøglen til 
kundeambassadører
For Peter er det vigtigt 
at sikre, at medarbej-
derne ikke bare betragter 
jobbet som en levevej. 
De skal vide, at deres 
indsats betyder meget 
for andre mennesker, 
og at de gør en kæmpe 
forskel hver evig eneste 
dag, mener han.

39

VISMA E-CONOMIC

Peter Luthman, 
kundeservicechef
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Peters top tre over tiltag,  
der styrker medarbejdertrivsel:

Der bliver arbejdet hårdt for at  
skabe et miljø, der er fedt at være i.  
Alle accepterer og respekterer  
hinanden. Alle i virksomheden føler,  
at ”her kan jeg være den, jeg er.” Vores 
kultur og værdier har stor betydning 
for os. Hvis medarbejderne er glade og 
trygge, vil det smitte af på kunderne. 
Det handler om mennesker - og at  
skabe WOW for dem.  

1) Kultur og værdier

At have en ledelse, som er tæt på  
medarbejderne. Der skal være en plan 
for alle medarbejdere. Der skal helst 
være samtaler og opfølgninger hver 
14. dag, der skal tilbydes coaching osv. 
Medarbejderne skal føle, at de bliver 
udviklet og har en vej fremad. De skal 
føle, at de altid er i bevægelse. 

2) Ledelse

Der skal være et fedt arbejdsmiljø – og 
det kræver ikke så meget. ”Kage-
kærlighed” – alle de ting, du kan gøre 
rundt om folk for at sørge for, de har 
en fed dag. Det kan være is på en 
varm sommerdag, gode fester eller en 
walk’n’talk langs kanalen i stedet for at 
bruge mødelokalet osv. 

3) Det sociale



41

SUPPORTERS A/S

5/
SUPPORTERS
Nomineret virksomhed



NPS INDEXET 2020

42



SUPPORTERS A/S

43

Supporters’ 
vej til trofaste kunder  
og medarbejdere

“Vores forretning bygger på et in-
teressefællesskab med kunderne, 
hvor vi tilbyder vores kunder  
ubegrænset support til en fast 
pris. Derfor har vi samme naturlige 
interesse som kunderne i problem-
fri it-drift”, forklarer Jan Grested, 
administrerende direktør i  
Supporters A/S.
 
Netop interessefællesskabet er med 
til at gøre Supporters unikke.  
Det giver nemlig et andet mindset, 
end hvis man som virksomhed i ste-
det sælger ydelserne på timebasis. 
Hertil er der et kontinuerligt fokus  
på at lære af tilbagemeldingerne  
fra kunderne, der har placeret  
Supporters forrest i førerfeltet,  
når det kommer til tilfredse kunder. 
Det har også resulteret i, at virksom-
heden er blevet nomineret til ”Dan-
marks Mest Anbefalede Virksomhed”  
i indeværende år.  
 

“Dialogen med særligt de utilfredse kunder er værdifuld 
for os - det er deres feedback, vi kan lære allermest af,” 
forklarer Jan Grested. 

Men hvem er Supporters?
Supporters A/S er en it-virksomhed med 20 ansatte.  
De fungerer som andre virksomheders it-afdeling og 
hjælper med alt fra it-support over drift og rådgivning til 
it-sikkerhed og -platform. Og det er særligt abonnements-
ordningen, der sikrer det fælles fokus, der har sat sit 
fodaftryk på kulturen i virksomheden. Det gennemsyrer 
nemlig hele den måde, de ansatte tænker fremad i alt. 
Det betyder fx, at det kan betale sig for Supporters 
at løse tingene rigtigt første gang og være på forkant 
ved at opsætte overvågning og sikre kundens it-
systemer. Supporters har derfor et stærkt incitament 
til at arbejde proaktivt i stedet for reaktivt og derved 
opnå en mere effektiv og problemfri it-drift til glæde for 
kunden - og i sidste ende Supporters.

“Vores abonnementsordning giver os motivation til at 
løse udfordringerne. Det driver udviklingen af vores 
forretning op i et højere gear. Tilgangen afføder også 
den konsekvens, at vi er motiverede for at investere i 
nye kunder. Det gør vi med en massiv onboarding, hvor vi 
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• Opfølgning på individuelle mål samt virksomhedens mål 

• Sociale arrangementer flere gange om året

• Fokus på at understøtte faglige udfordringer i hverdagen

• Stort fokus på intro- og buddyforløb for nye medarbejdere 

• Et powernap-rum, massagestol, fleksible arbejdstider til glæde for alle.

SÅDAN ARBEJDER SUPPORTERS FOR  
HØJ MEDARBEJDERTRIVSEL 
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tilbagelægger over 100 timer på at 
gennemgå og dokumentere syste-
mer, leverandører og enheder. Igen 
for at være på forkant og sikre drif-
ten,” forklarer Jan Grested.

Fokus på Net Promoter Score 
Hos Supporters har de en helt fast 
skabelon for, hvordan og hvornår de 
følger op på utilfredse kunder. Alle 
kunder, der har afgivet en tilbage-
melding fra 0-6 (“detractors”)  
kontaktes. Og ikke af hvem som 
helst. Det er nemlig en fra ledelsen, 
der ringer op. Den konsekvente  
reaktion sikrer både, at kunderne 
føler sig taget seriøst og hørt,  
og også at Supporters får værdifuld 
viden, der er med til at videreudvikle 
fx processer og procedurer.
Alle “detractors” bliver herefter  
genstand for en evaluering internt, 
der også involverer den medarbejder, 
der oprindeligt har håndteret kunden. 

Supporters sikrer sig herved,  
at virksomheden får fuldt udbytte af 
NPS-målingerne med ledelsen som 
lokomotiv. Metoden bliver på den 
måde integreret i hele virksomheden, 
hvor alle følger statistikken tæt. 

Teams, 
der matcher kundernes behov
For i endnu højere grad at tage  
udgangspunkt i kunderne vil Sup-
porters nedlægge de gængse af- 
delinger og i stedet basere 
virksomheden på teams. Teams vil 
blive sammensat af medarbejdere 
med tekniske kompetencer,  
som matcher kundernes behov. 
Supporters sikrer dermed også, at 
kunderne kan bevare et nært forhold 
til en håndfuld kendte medarbej-
dere, imens virksomheden stadig 
vokser. Her vil NPS være en metode 
til at måle tilfredshed på tværs af de 
forskellige teams. 
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KUNDEBESVARELSER  
PLANTER TRÆER I  
AMAZONAS 
 
Hver gang en medarbejder 
hos en kunde giver os en 
NPS-tilbagemelding, donerer  
Supporters et træ til en  
værdi af ca. ti kroner til  
Amazonas, verdens største 
regnskov. Projektet betyder, 
at virksomheden støtter en 
god sag, samtidig med at 
svarprocenten er fordoblet, 
siden Supporters begyndte 
at donere træer til  
TreeSisters. 

46

“For mig som forælder i en småbørns-
familie er det en god arbejdsdag,  
når mit privatliv er i god balance med 
mit arbejdsliv - gennem fleksibilitet 
begge veje. 

Samtidig betyder det meget, at jeg 
lykkes med at løse de opgaver,  
jeg bliver stillet, både for kunderne  
og internt.

Det er også vigtigt for mig at blive 
udfordret, det driver mig fremad både 
menneskeligt og fagligt, hvilket er et 
personligt mål for mig.”

Kasper Hedegaard
Onboardingkonsulent

“
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En god dag for mig er, når jeg får  
løst it-udfordringer sammen med 
kollegaer og kunder, og vi kan se,  
at det hele går i den rigtige retning, 
og vores kunder er glade.

Det er også en god dag, når jeg selv 
kan bestemme, hvor jeg vil arbejde, 
og hvilke opgaver jeg vil gå i gang 
med. Når der samtidig er plads til at 
have det sjovt, og jeg kan udvikle mig 
fagligt og menneskeligt, så giver mit 
job mening. 

Overstående og meget mere har jeg 
fundet hos Supporters.“   

Dennis Ytteborg
Driftskonsulent “
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Vækst igennem kvalitet –  
den gode cirkel
Kundernes anbefalinger af Suppor-
ters er virksomhedens vigtigste 
salgsargument. Virksomheden 
anvender en strategi baseret på et 
princip, som hedder Den gode cirkel.  

“Når vi gør en afgørende forskel for 
vores kunder ved at sørge for stabil 
it-drift, skaber det et godt udgangs-
punkt for vores kunder. 
Der er herefter stor sandsynlighed 
for, at kunderne på grund af den høje 
tilfredshed anbefaler os til andre. 
På den måde geninvesterer de i os og 
vores ydelser. Det giver os mulighed 
for at vokse og skabe en endnu 
bedre arbejdsplads. Det er en kongs-
tanke, vi altid har haft i vores DNA, 
og det er en gennemgående rød tråd 
i vores ydelser,” fortæller Jan Grested. 

Medarbejdere og arbejdsglæde  
er et fokuspunkt
”Selv om det er kunderne, der er 
forudsætningen for, at vi overhove-
det eksisterer og vækster, så er det 
vores kollegaer, der får det hele til  
at ske. Derfor har vi et stort fokus  
på at arbejde med trivsel og  
arbejdsglæde”, siger Jan Grested. 

Foruden månedlige 1:1 samtaler med 
alle medarbejdere sender Supporters 
også en employee NPS-undersøgelse 
til alle medarbejdere en gang i  
kvartalet. Det sikrer, at ledelsen har 
fingeren på pulsen – også internt. 
For målingerne er et godt pejle-
mærke for, hvor organisationen er,  
og ikke mindst hvordan trivslen  
udvikler sig. 

Vi har fået skabt en hverdag, hvor vi 
på trods af at vi arbejder med it, der 
kan være uforudsigeligt - er på for-
kant – både i forhold til vores kunder 
og deres behov, men også i forhold 
til vores kollegaer. Det giver os plads 
til at gøre tingene ordentligt”,  
siger Jan Grested. 



I Relationwise støtter vi gode 
formål sammen med kunderne

Hjælp andre, hver gang du får feedback fra dine kunder

Vi har i et par år doneret penge til et godt formål, hver gang en kunde har svaret på vores  
NPS-spørgsmål. Lige nu donerer vi til Mission uden Grænsers kampagne Aktion Julehjælp,  
der støtter fattige og udsatte børn i Østeuropa. Vi donerer en julehjælpepakke (til en værdi  
af 175 kr.), hver gang du bruger et kort øjeblik til at svare på vores NPS-spørgsmål.

21
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Supporters A/S donerer træer 
Vi er meget stolte af at fortælle,  
at vores kunder også har taget vores 
ide om at støtte et godt formål til sig. 
Vores kunde Supporters A/S -  
et firma på 20 mand i Roskilde - har 
valgt at donere et træ (til en værdi af 
10 kr.) til verdens største regnskov, 
Amazonas, hver gang deres kunder 
besvarer NPS-spørgsmål. Supporters 
har set en fordobling af deres svar-
procent, efter de startede på projektet. 
 
Styrk relationen med både kunder 
og medarbejdere 
Vi håber, at endnu flere virksomheder 
har lyst til at være en del af projektet. 
Ikke mindst under corona-krisen er 
det ekstra vigtigt, at vi viser 

samfundssind og hjælper, hvor vi kan.  
Det styrker også relationen med  
kunderne og øger svarprocenten.  
Husk også, at du kan give til et godt 
formål, hver gang dine medarbejdere 
udfylder deres employee NPS. 
 
Det er nemt at komme i gang 
Relationwise sætter systemet gratis 
op for dig. Du kan skrive til:  
info@relationwise.dk,  
hvis du vil i gang i dag.



KRITERIER FOR ÅRETS VINDER

51

6/
Sådan fandt 
vi årets vinder
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Op mod 95 % mislykkes med deres 
Net Promoter Score-program og får 

sjældent deres NPS op på 50. Men hvad 
gør de 5 % som lykkes, som opnår en 

flot NPS i 70-80’erne?” 
”

52
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Jimmy Bastian Riberholdt var dommer 

til Danmarks Mest Anbefalede Virk-

somhed 2020. Til at finde årets vinder 

har han brugt sine kompetencer og 

erfaringer til at evaluere de deltagende 

virksomheders strategier, kultur og 

ledelse i forhold til udvikling og måling 

af kundetilfredshed og  

medarbejdertilfredshed.

De nominerede virksomheder blev  

vurderet på tre kriterier, der vægtede 

med 1/3 hver.  

 

DE TRE KRITERIER ER:

• NPS

• eNPS

• En kvalitativ vurdering af virksom-  

   hedens værktøjer, metoder, indsatser 

   og resultater. 

Sådan  
fandt vi  
årets 
vinder
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Den kvalitative vurdering er baseret på  

virksomhedens svar på følgende spørgsmål: 

 

1.    Hvordan kontakter I de kunder, som giver negativ  

        feedback, umiddelbart efter de har indsendt deres  

       negative feedback (kaldet Detractors inden for NPS)?

2.    Hvordan gennemfører I løbende uddannelse, coaching  

        og erfaringsudveksling blandt alle kundevendte  

        medarbejdere i forhold til kundefeedback/kunde-

       oplevelser (f.eks. NPS scores)?

3.    Hvordan indsamler I systematisk kvantitativ  

       feedback fra kunder (fx Net Promoter Score) på en  

        regelmæssig basis? 

 

4.   Hvordan kombinerer I kundefeedback med andre 

       data for løbende at analysere sammenhængen 

       mellem ændringer af de økonomiske resultater, 

       kundefeedback/loyalitetsdrivere og fremskridt med 

        jeres forbedringstiltag? 

 

5.    Hvordan diskuteres kundefeedback/loyalitet i den  

        øverste ledelse?

6.   Hvordan indsamler I systematisk   

       kvantitativ feedback fra medar-  

        bejderne (fx eNPS/Employee Net  

       Promoter Score) på en regelmæs- 

       sig basis?

7.   Hvordan inspirerer I medarbej-

       derne til ikke bare at opfatte     

       deres job som et arbejde, der bør    

       gøres, men som noget, det giver  

       stor mening for dem at udføre?

8.   Hvordan har I skabt et fællesskab   

        for medarbejderne på 

       arbejdspladsen?

9.   Hvordan får I det bedste ud af     

        jeres medarbejdere?

10. Hvad er jeres top tre tiltag for       

       at øge medarbejdertilfredsheden   

        og sikre, at medarbejderne trives   

       på arbejdspladsen?
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Som det fremgår af spørgsmålene, har de 
nominerede virksomheder været igennem grundige 
interviews, før vi kunne vurdere kvaliteten, syste-
matikken og effekten af deres tiltag. 

Spørgsmålene kan jo bruges til refleksion af alle  
virksomheder, der ønsker at finde områder, hvor de  
kan styrke tiltagene for at skabe varig vækst via  
udvikling og måling af kunde- og medarbejderloyalitet.  
 
For at sikre størst og hurtigst mulig effekt vil vi anbe-
fale, at I identificerer og eksekverer på 3-5 meget  
konkrete forbedringer, som I fokuserer jeres indsats  
på, så jeres ressourcer ikke bliver spredt over for  
mange områder.

Hvem ved, måske kan det 
bidrage til, at jeres  
virksomhed bliver  
Danmarks Mest Anbefalede  
Virksomhed i 2021.

Held og lykke med indsatsen!

Jimmy Bastian Riberholdt har mange 
års erfaring med rådgivning inden 
for kunde- og medarbejderloyalitet. 
Han har bl.a. hjulpet virksomheder 
som eBoks, Aarstiderne, Nykredit  
og Jobindex.
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Om Relationwise
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Vi hjælper vores kunder  
til at nå NPS-stjernerne 
Op mod 95 % mislykkes med deres Net Promoter Score-program 
og får sjældent deres NPS op på 50. Men hvad gør de 5 %, som 
lykkes, som opnår en flot NPS i 70-80’erne? 

Vejen til de gode relationer starter hos Relationwise. Vi har 
20 års erfaring, og vi arbejder udelukkende med Net Promoter 
Score og Employee NPS.  
 
Kontakt os på info@relationwise.dk eller tlf. 70 268 264,  
og kom sikkert i mål.
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