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Kundetilfredshed
Alle EPSI-studier 2007-2021

KUNDETILFREDSHED 2021

Da vi troede, det var 
ovre, blev det værre 
end nogensinde før
Så er vi her igen. Endnu et år med Covid-19 er gået, og intet er

blevet, som vi havde forudset. 2021 skulle have været året, hvor

pandemien gik i sig selv igen, men i stedet blussede det hele op

igen sidst på efteråret, og vi fandt os selv i en ny virkelighed. Og så

kom Omikron. En helt ny variant med et helt nyt mønster, som

skulle vise sig at være en del af en lysere fremtid.

Mange virksomheder har haft et krævende år, og pandemien har

testet virksomhedernes omstillingsevne – både i relation til salg,

service og relationspleje.

EPSI Rating har gennemført kundeundersøgelser i en række

brancher i Danmark i mere end 20 år. 2020 viste et signifikant dyk i

den gennemsnitlige kundetilfredshed på tværs af de brancher EPSI

måler i Danmark – og 2021 fortsatte den trend.

På mange måder er kundernes forventninger, behov og krav

ændret betragteligt med det resultat, at spillereglerne er blevet

udfordret i flere brancher. Det understreges via de mere end

25.000 interviews, vi gennemførte i 2020.

Mange udfordringer ser ikke ud, som de har gjort før. Og det gør

løsningerne heller ikke. Men de danske virksomheder har klaret sig

gennem uforudsigeligheden ved at møde kundernes behov i en

kombination af digital og personlig kunderejse. 3

Sofie Breum
Country Manager

EPSI Rating Danmark



Kernen i kunderelationen er stadig at levere den tjeneste eller det

produkt, som kunden forventer. I løbet af de sidste to år er

leverandørerne blevet sat på prøve: de normale måder, vi tidligere har

kunnet tilbyde produkter og tjenester på, har været udfordret, og

kundernes behov har ændret sig hurtigere end forventet.

Social distancering og en lang række tiltag for at mindske smitten i

samfundet har ændret forbrugeradfærden, og styrket vigtigheden af at

udvikle digitale kunderelationer. Kundernes krav og forventninger til

brugervenlige selvbetjeningsløsninger er steget markant de seneste år.

For en bankkunde sammenligner ikke de danske bankers netbank med

hinanden. Han sammenligner bankens digitale løsninger med sit

forsikringsselskab, sin el-leverandør og sin dagligvareforhandler. Han

ser at nogle virksomheder er i stand til at levere dag-til-dag-levering og

tænker: hvorfor kan alle ikke det? Og han møder nogle rådgivere, der

har taget det digitale til sig og udnytter de nye muligheder – og

sammenligner dem, med de rådgivere, der sidder og venter på, at

hverdagen bliver den samme igen. Men det gør den måske aldrig. Og i

hvert fald sidder kunderne ikke og venter på, at deres leverandører er

parate til at levere. Der er helt sikkert alternativer hos konkurrenterne.

Det er derfor vigtigere end nogensinde at tage temperaturen på sine

kunder - f.eks. via løbende målinger - og at forstå hvorfor nogle af

virksomhedens kunder vælger at skifte leverandør

I EPSI har vi i adskillige studier kunnet konkludere, at «nærhed skaber

tilfredshed». Vi skal digitalisere, hvor vi kan, men vi må ikke glemme det

personlige element. Opfølgningen på en (for kunden) vigtig samtale.

Eller den proaktive, personlige kontakt.

Digitaliseringen skal gå hånd-i-hånd med personlig service. Sammen er

det et makkerpar, der spås stor succes fremadrettet.

Digitalisering og personlig 
service skal gå hånd-i-

hånd. Gør det nemt for 
kunderne – men få dem 
til at føle sig værdsatte. 
De virksomheder, der 
mestrer begge ting, er 

også dem, der vinder i de 
kommende år.

Sofie Breum

» 
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DIGITALT ENKELT
Digitalisering er et centralt tema, som er 
blevet accelerereret af pandemien– både 
som intern prioritet i virksomheden, men 
også i relation til, hvad kunderne forventer. 
For det er ikke kun jeres organisation, der 
har skruet op for de digitale satsninger –
det har andre virksomheder også. 
Vi kan konstatere, at kundernes tolerance  
med ventetid, uklarhed og generelt bøvl 
er faldet drastisk de seneste år. 
Svage digitale platforme kan ikke 
længere erstattes af god fysisk 
kontakt eller et godt image.

Hurtigt, enkelt og bekvemt. Det forventer 
kunderne i et kundeforhold – og 
forventningerne er kun steget under 
pandemien. Friktionsløse kunderejser er 
nøglen til at vinde kunderne – og udover 
det personlige og det digitale, er det 
essentielt, at virksomheden er enkel at 
interagere med. 
Kundernes tålmodighed sættes på prøve, 
når det enkle kompromitteres ved fx. flere 

logins, gentagende informations-
indtastning, uklarheder omkring 

vilkår etc.  
Convenience er nøglen til

succes: Det skal være nemt.

Fysiske møder og kontakt  
erstattes i stigende grad af 
digitale snitflader. Mange 
hverdagsbehov vil kunderne klare selv. 
Men samtidig konstaterer vi, at personlige 
kunderelationer fortsat er yderst vigtige –
især når der opstår afvigelser fra den 
traditionelle kunderejse. Og i særdeleshed 
for erhvervskunder. At udvikle en nær og 
personlig kunderelation er afgørende for 
kundeloyaliteten og udviklingen af 
drivkræfter som fx image. 
Kunderne forventer relevant proaktiv 
kontakt – og ønsker for alt i verden ikke 
bare at være et nummer i rækken. 

Sidst men ikke mindst vil vi 
fremhæve den stigende 

betydning det har, at blive     
opfattet som transparent, troværdig 

og bæredygtig i kundens øjne. De seneste ti 
år har vi kunnet se en stigende 
sammenhæng mellem samfundsansvar og 
kundetilfredshed. 
Organisationer, der opfattes som 
bæredygtige, har ofte også mere tilfredse 
kunder. Og bæredygtigheden er især vigtig 
for de yngre generationer, der er mere 
engagerede og sætter sig bedre ind i de 
bæredygtige aspekter. 

PERSONLIGT BÆREDYGTIGHED

Fire centrale trends

Pandemien har under sit andet år i mange anseender forstærket de mønstre, der blev 
etableret i 2020. Trods stor uforudsigelighed ser vi, at mange organisationer faktisk har klaret 
den dramatiske omstilling, som pandemien har medført, meget overbevisende. 
Vi ser fire kundebehov som har udkrystalliseret sig som forretningskritiske, uanset branche. 
Vi tror på, at disse kritiske kundebehov er kommet for at blive. 
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Sidder du og venter på 
kunderne? 

PROAKTIVITET

På tværs af EPSI’s undersøgelser er et af de vigtigste spørgsmål den

relevante proaktivitet. Det er der flere årsager til:

Vores brancestudier stiller skarpt på proaktiviteten, og det er i særdeleshed

en afgørende faktor i den finansielle sektor. Kunderne forventer at blive

proaktivt kontaktet med relevant indhold – og sker det ikke, er det i stigende

grad en grund til, at de ser mod andre potentielle leverandører. Der er stor

forskel i kundernes oplevede proaktivitet, når vi ser på tværs af brancher.

I foråret 2022 går vi endnu mere i dybden med netop proaktivitet i et stort

studie (mere herom nedenfor).

Kunderne bliver bedre vant. De forventer, at deres

leverandører orienterer dem proaktivt med relevant nyt.

Mange kunder foretrækker en e-mail frem for et opkald. Der

er dog stor forskel på forskellige segmenters præferencer.

Mange virksomheder er bange for at vække den sovende

bjørn. Men kunderne efterspørger mere information.

Proaktiv information er ikke bare information om selve

produkt og pris. Kunderne vil bekræftes i deres valg af

leverandør via nyt om bæredygtighed og samfundsansvar.

1/

2/

3/

4/

Proaktivitet 2022

EPSI lancerer i maj en stor proaktivitetsrapport, hvor vi stiller 
skarpt på danskernes ønsker og behov i relation til proaktivitet. 

Går du også og overvejer følgende: 

Hvordan ser den gode proaktivitet ud for forskellige typer af 
kunder? 

Hvad er de gode eksempler på, hvad der virker for forskellige 
segmenter?

Hvilke kanaler virker godt til hvad? 

Er der nogle budskaber, der er bedre som proaktivitetstemaer
end andre?

42,4

45,6

49,2

54,0

56,4

57,7

59,8

62,6

64,9

TV

Bredbånd

Energi B2C

Mobil

Pension B2C

Bank B2B

Forsikring B2B

Bank B2C

Forsikring B2C

Relevant proaktivitet 

*Den fulde spørgsmålstekst: 
Er relevant proaktiv (kommer med 
relevante tilbud og initiativer) 6

Anders Schriver
Analytics Manager

EPSI Rating Danmark



7

Kundetilfredshed fra EPSI Ratings 
branchestudier 2021 i Danmark.

Erhvervskundetilfredshed 2021 

Erhvervskunderne har mange ligheder med privatkunderne: De 
ønsker relevant proaktivitet, at føle sig værdsatte som kunde og 
produktvilkår, der er nemme at gennemskue. Men konteksten 
er ofte anderledes: Erhvervskunderne har en professionel 
indkøber eller kontaktperson, der er afhængig af et godt 
samarbejde med leverandører. Derfor bliver forventningerne 
ofte høje – og skuffelsen over dårlig opfølgning koster mere. 

56%
Vores bank er god til at koordinere produkter og 

specialister til gavn for os

29%
Har I sammen med banken udarbejdet en plan for 

jeres bankaktiviteter i det kommende år

Bank

Forsikring

72%
Det er nemt at få adgang til rådgivning eller andre 

relevante services

43%
Fik I et tjek af, om I er korrekt dækket, sidst I var i 

kontakt med jeres forsikringsselskab

BANK

65,4
FORSIKRING

70,8
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Privatkundetilfredshed 
per branche

En opsummering af EPSI Ratings branchestudier 2021 

for privatkunder i Danmark.

BANK

67,4

MOBILBRANCHEN

BREDBÅND

67,2

TV-DISTRIBUTION
64,3

FORSIKRING
76,4

EL-LEVERANDØRER

KOMMUNER
64,7

65,8

75,2

PENSION
67,1

STREAMING
71,5
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EPSI Puls
Tracking af kundetilfredshed
på tværs af kontaktpunkter

og kunderejser

Vil I måle kundens oplevelse løbende? 
EPSI Puls er et værktøj til dig, der ønsker at 
arbejde dynamisk med kundetilfredshed i realtid. 
Følg løbende op på de faktorer, der er kritiske for 
kunderelationen og skab hurtigere udvikling via 
direkte feedback i et dashboard, der passer til 
jeres behov for indsigt.

EPSI Churn
Indsigt i hvad der driver 

kundeafgangen – med mulighed for 
udvikling af churn funnelling

Vil I vide mere om, hvorfor kunderne forlader jer?
EPSI Churn dækker over to forskellige ydelser og 
muligheder: 
Afgangsstudie: Forstå hvorfor kunderne forlader 
jer – hvad kan I ændre for at stoppe afgangen. 
Churn Funnel: Udvikling af model for churn 
prediction, baseret på jeres interne kundedata. 

EPSI CHURN

EPSI PULS

EPSI Brand
Tracking af brand awareness og 

consumer attitudes

Vil I følge kendskabsgraden? 
EPSI Brand er et framework for 
kendskabsanalyse af kunder, der passer 
på jeres demografiske kriterier. Hjulpet 
og uhjulpet kendskab og associationer 
er udgangspunktet, men også effekt af 
kommunikation og kampagner hjælper 
jer til at kunne træffe beslutninger for 
fremtidens marketingstrategi. 

EPSI BRAND

EPSI er mere end branchestudier
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Nordisk Outlook 

Bank 
B2B

Forsikring 
B2B

67,4

Forsikring 
B2C

Energi 
B2C

Bank 
B2C

69,6 68,8 71,8

65,4 65,1 67,7 67,7

71,4 73,0 72,9

70,8 69,1 68,8 69,1

65,7 65,4 71,265,8

76,4

Når vi opsummerer vores nordiske 
branchestudier, ser vi følgende trends: 

Den intensive digitalisering, der har gennemsyret 
vores målte brancher de seneste to år, er kommet 
for at blive. 
Hastighed og enkelthed er en del af løsningen for 
en positiv kundeoplevelse. 
På tværs af undersøgelser er det gældende, at 
privatkunder har en tendens til at være mere 
tilfredse end erhvervskunder på brancheniveau. En 
af årsagerne hertil er, at de digitale services 
målrettet B2B-segmentet synes mindre effektive i 
tider, hvor fysiske møder erstattes af digitale. 
Når det er sagt, bør det nævnes, at hvor en digital 
kanal kan ses som de nordiske kunders favorit, er 
proaktive personlige relationer stadig afgørende i 
mange henseender. 

Det er afgørende at tilbyde friktionsfrie kunderejser. 
Nordiske kunder forventer enkle omnichannel
leverancer og konsistente processer på tværs af 
kanaler og platforme – i realtid. 

Jacob Hallencreutz
Group CEO 

EPSI Rating Group

En anden nordisk trend er selvfølgelig den voksende 
interesse i bæredygtig udvikling. På tværs af Norden ser 
vi, at aktører, der opfattes som mere bæredygtige, har 
mere tilfredse kunder – og især de unge kunder og store 
virksomheder er tydelige her. 
Kommunikation om bæredygtige initiativer bør 
forbedres hos stort set alle målte brancher, hvis de skal 
kunne bidrage til at opbygge tillid. Alt for mange 
nordiske kunder ved reelt set ikke, hvordan deres 
leverandører forholder sig til bæredygtighedsagendaen. 

Er der andre nordiske kulturelle forskelle, det er relevant 
at nævne her? Det korte svar er nej. Vi ser i det store 
hele generelt homogene nordiske behov, ønsker, 
forventninger og adfærd. 
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Den tredobbelte bundlinje

Det er ikke længere nok at være 
omkostningseffektiv og skabe økonomisk vækst. 
Bæredygtig vækst skabes under hensyn til forbrug 
af knappe ressourcer, medarbejdernes trivsel og 
sociale rettigheder. 
John Elkingtons begreb ”Den Tredobbelte 
Bundlinje” (Tripple Bottom Line) tager 
udgangspunkt i, at økonomisk indtjening, social 
retfærdighed og miljømæssig bæredygtighed er 
centrale for den samlede bæredygtige udvikling.

Social: Arbejdsforhold, rettigheder for ansatte. 
Miljø: At virksomheden forholder sig seriøst til den 
miljøbelastning og det ressourcespild, de fleste 
virksomheders produktion medfører. 
Økonomi: At virksomheden har en sund forretning, 
der giver sorte tal på bundlinjen og giver de 
ansatte mulighed for at tilegne sig ny viden og 
kompetencer. 

Bæredygtighed 

EPSI introducerer bæredygtighedsindeks
De danske forbrugere ser i stigende grad på 
leverandørers bæredygtighedsfokus, når de skal 
vælge en ny bank, forsikringsselskab mv. 
Udviklingen går langsomt for kunder i alderen 
40+, men hurtigt for de unge segmenter, og det 
er derfor essentielt for virksomhederne at 
intensivere deres kommunikation om emnet. 
”Vi ser en form for omvendt green-washing, hvor 
bankerne faktisk er bedre end de kommunikerer 
om. I kølvandet på den finansielle krise, er de 
tydeligvis bange for at gå for langt i deres 
fortælling – men det er synd for kunder og 
samfund, der formodentlig ville have godt af at 
kende til bankernes initiativer,” siger Jacob 
Hallencreutz, ph.d., Group CEO for EPSI Rating 
Group og forfatter til en række videnskabelige 
artikler om kundetilfredshed og bæredygtig 
udvikling. 

Hvorfor er det relevant: Bæredygtige 
virksomheder vinder! 
Nyere forskning viser, at organisationer som 
opfattes som bæredygtige af markedet og deres 
interessenter bliver belønnet med bl.a. højere 
kunde- og medarbejdertilfredshed samt 
finansiel vækst.  
Kilder: Hallencreutz et al. 2020, Westin and 
Parmler 2020 m.fl. 

76,9
74,3

67,6

60,3

Ja og jeg har selv
købt

Ja, men jeg bruger
ikke selv

Måske - det har jeg
ikke sat mig ind i

Nej

Tilbyder din bank bæredygtige/grønne produkter

Bank B2C 2021

EPSI’s branchestudie for Bank Privat 2021
åbenbarede, at der er en tydelig sammenhæng 
mellem opfattelsen af bæredygtighed og 
tilfredshed. 
Kunderne kvitterer for de grønne produkter
De kunder, der positivt ved, at deres bank tilbyder 
bæredygtige/grønne produkter, er mere tilfredse, 
end dem, der ikke har sat sig ind i det (og markant 
mere tilfredse end dem, der svarer nej til 
spørgsmålet). 
De bæredygtige tiltag påvirker altså tilfredsheden 
positivt – og der er kun grund til at forvente, at 
den udvikling vil fortsætte i de kommende år. 
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270 tusen takk!

Ingen indsigt uden data.

Derfor vil vi gerne rette en stor tak, til de kunder, der tager sig tid

til at deltage i vores undersøgelser. Sammen bidrager vi til at

danske virksomheder og organisationer får styrkede indsigter om

kundetilfredshed, bæredygtighed og konkurrencen i udvalgte

brancher.

EPSI Rating Group har været aktive i Danmark i mere end 20 år, og

interviewer hvert år mere end 25.000 kunder i Danmark til vores

egne studier. Hertil kommer skræddersyede studier på vegne af

førende danske virksomheder. Vi sætter en ære i at stille skarpt

på, hvordan virksomhederne bør prioritere fremadrettet. Og vi

gør det under vores tagline: Actionable Insights.

Følg os på LinkedIn, hvor vi løbende deler indsigter, trends og

refleksioner.

EPSI Rating Danmark: Actionable Insights

Tusind tak! 


