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KUNDETILFREDSHED 2022

Nedadgående trend i 
kundetilfredsheden er 
foruroligende
2022 blev endnu et år, vi på ingen måde kunne have forudset. Der

udbrød krig i Europa – og vi oplevede en humanitær og

sikkerhedspolitisk krise, som vi ikke har set i vores nærområde siden

Anden Verdenskrig. Derfor kan det virke som et mindre tema, når vi

stiller skarpt på kundetilfredshed i Danmark. Men hverdagen skal

fortsætte, og erhvervslivet skal fortsætte sin stræben efter

optimering af ikke bare én bundlinje. Det er nu, der er behov for at

virksomhederne tager et større ansvar for bæredygtighed. Ikke

fordi det ser flot ud, men fordi det er nødvendigt.

EPSI Rating har gennemført kundeundersøgelser i en række

brancher i Danmark i mere end 20 år. 2022 er en fortsættelse af

den trend, vi har set siden 2020: Nedadgående kundetilfredshed til

et niveau, der på mange måder er foruroligende.

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

50.000 interviews, vi gennemførte i 2022.

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.
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Kernen i kunderelationen er stadig at levere den tjeneste eller det

produkt, som kunden forventer. Og kundernes forventninger bliver

stadig højere – ikke mindst til de digitale løsninger, der sammenlignes

på tværs af brancher.

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

indkommende kontakt. Men måske kommer den kontakt ikke – for

måske er konkurrenten i gang med at vinde de kunder over. Det er

derfor vigtigere end nogensinde at tage temperaturen på sine kunder –

f.eks. via løbende målinger – for at forstå, hvorfor nogen vælger at

skifte leverandør.

Om I vælger at spille på det digitale, det personlige eller en blanding er

en ting meget tydelig: Kunderne forventer, at I gør jer umage.

Om I vælger at spille på 
det digitale, det 

personlige eller en 
blanding er en ting meget 

tydelig: Kunderne 
forventer, at I gør jer 

umage! 

Sofie Breum

» 
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Relation, convenience og kontakt
Key insights fra branchestudierne: tematikker, der gælder på tværs

CENTRALE TEMAER
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Det seneste år har været plaget af høj inflation, krig i Europa og en igangværende energikrise.
Set i lyset af de makroøkonomiske udviklinger har de danske virksomheder klaret sig igennem
store uforudsigeligheder meget overbevisende. I vores branchestudier har vi i år stillet skarpt
på tre forretningskritiske temaer som alle har afgørende betydning for kundetilfredshed og
loyalitet: Relation, Convenience og Kontakt.

Kunderelationen er vigtig – både til aktive og
passive kunder. Og de virksomheder, der er i
stand til at bygge tillid og levere relevant og
proaktiv information, vinder på relation.

Friktionsløse kunderejser er efterhånden
blevet en konkurrencemæssig nødvendighed.
De danske kunder (B2C og B2B) forventer, at
virksomhederne gør deres bedste for at gøre
det nemt at være kunde – og det gælder
både via digitalisering og i kontakt.

Generelt er de danske virksomheder gode til
imødekommende service i kontaktpunkterne.
Men mange virksomheder glemmer at følge
op på kontakten – og misser muligheden for
at være proaktive, fordi de fokuserer på
nysalg frem for eksisterende kunder.

49%
Er blevet proaktivt 
kontaktet af [selskab]

Note: Tallene er baseret på bank og forsikringssektoren for både erhverv- og privatkunder.

80%
Synes det er nemt at få 
adgang til rådgivning

75%
Tror at [selskab] vil 
gøre hvad de kan for at 
hjælpe i nødsituationer



Husker I de passive kunder?
Mange virksomheder har optimeret deres kundetilgange efter kontaktpunktsmålinger (fx NPS efter

kontakt). Det giver en mulighed for at forbedre den enkelte kontakt, men vi ser tydeligt i EPSI-data, at det

ofte bliver på bekostning af et perspektiv på hele kunderejsen eller endnu værre: at man helt glemmer, at

der er en stor andel kunder, der slet ikke har været i kontakt med virksomheden – og som derfor bliver

glemt. Det er ærgerligt, for de kunder bidrager mindst lige så meget til din bundlinje – uden at koste

håndtering.

Kontakt: Aktive og Passive Kunder 2022

Kundetilfredshed, privat- og erhvervskunder
Aktive vs. passive kunderEPSI lancerer i maj en rapport som fokuserer på 

de passive kunders ønsker og behov i relation til 
kontakt og kommunikation. 

Går du også og overvejer følgende: 

Hvordan aktiverer vi passive kunder på en 
god måde? 

Hvad er de gode eksempler på, hvad der 
virker for forskellige typer passive kunder?

Hvilken kommunikation og temaer passer 
godt til passive kunder, når vi er proaktive?

Hvilke kanaler virker godt til hvad?

…så kontakt EPSI for deltagelse i studiet. 

70,6

65,2

Aktive
(kontakt inden for det

seneste år)

Passive
(ingen kontakt inden for

det seneste år)

De kunder, vi ikke har talt med i 
år, er super vigtige. Og det skal de 
mærke – ellers er de for nemme 
at vinde for vores konkurrenter! 

Kunder, der ikke har haft grund til at være i kontakt

med virksomheden, har generelt nogle centrale

forventninger, som vi skal forstå og levere på. De

varierer fra segment til segment – men fælles for

dem er, at virksomhederne skal have dem til at føle

sig værdsatte. For så sikrer vi høj loyalitet – og

dermed fastholdelse.

I foråret 2023 går vi endnu mere i dybden med

netop passive kunder i et stort studie. Sig til, hvis

du vil høre mere!
Anders Schriver

Analytics Manager
EPSI Rating Danmark

PASSIVE KUNDER
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KUNDETILFREDSHED 2022

BANK

65,6

FORSIKRING

69,5 51%

66%

77%

Fik et forsikringstjek ved seneste kontakt

Nemt at gennemskue hvad vi betaler for

Det er nemt at få adgang til rådgivning/services

29%

55%

80%

Har udarbejdet årsplan med banken

God til at koordinere specialister

Det er nemt at få adgang til rådgivning/services

Erhvervskundetilfredshed
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 ofte en mere professionel indkøber eller
kontaktperson, der er afhængig af et godt samarbejde med leverandører. Derfor bliver forvent-
ningerne ofte høje – og kundernes skuffelse over dårlig opfølgning koster mere.

ERHVERV

Forskellen mellem erhvervs- og privatkunder
findes mere i købsovervejelser, hvor bl.a.
brand fylder mere for privatkunder, mens
leverancesikkerhed, høj dækning, profes-
sionalisme når det gælder fylder langt mere
for erhvervskunder.

Forskel mellem privat- og erhvervs-
kunder findes ved køb
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Privatkundetilfredshed 
per branche
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Privatkundetilfredshed 2022

Privatkundetilfredshed

PRIVAT
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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 

kundeafgang

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…

EPSI’S KERNEYDELSER 



Den tredobbelte bundlinje 
– ESG betyder noget! 

BÆREDYGTIGHED

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. Vores tilknyttede professorer arbejder hver dag 
på at komme et spadestik dybere på at forstå de nordiske 
kunders forventninger og præferencer ift. bæredygtighed.

63,2
62,0 62,6 62,0 61,5

60,6

55

60

65

70

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udvikling i samfundsansvar 
(etisk, socialt, økonomisk, miljømæssigt)

Note: Baseret på EPSI’s privatkundestudier 
fra forsikring, bank og energi.

Samfundsansvar i frit fald 

Når vi ser på de danske kunders 
vurdering af virksomhedernes 
samfundsansvar, ser vi en 
nedadgående trend. Ikke fordi 
virksomhederne er blevet 
dårligere end de var i 2017, men 
fordi kundernes forventning er 
steget, uden at virksomhederne 
har gjort nok. 

56

56

60

60

63

64

Bank B2C

Bank B2B

Energi B2C

Forsikring B2B

Pension B2C

Forsikring B2C

Bæredygtighedsindeks 2022EPSI Bæredygtighedsindeks 2022
Vi tror på, at bæredygtighed er kommet 
for at blive. Virksomhederne bliver nødt 
til at forholde sig til bæredygtighed, og 
derfor arbejder vores team af ph.d.-
studerende og professorer på højtryk 
for at kunne levere konkrete, 
handlingsorienterede indsigter om 
kundernes forventninger til 
bæredygtighed. 

Note: Baseret på EPSI’s branchestudier 2022.



Bæredygtighedsindekset

BÆREDYGTIGHED

ESG: De unge fokuserer på det grønne, mens de ældre anser social ansvarlighed for vigtigst

Mange virksomheder har de seneste år taget fat i ESG-strategier, men vi har i det seneste år set mange 
virksomheder kæmpe med at få to streger under, hvad deres kunder forventer. Når vi stiller skarpt på 
segmenter og demografiske opdelinger af kundegruppen, er der et simpelt tværsnit, der giver ekstra god 
mening at have som udgangspunkt: Der er forskel på, hvad de forskellige generationer forventer. 
Vores branchestudier understøtter denne konklusion, og yderligere tekstanalyse har konkretiseret hvad, de 
enkelte grupper forventer: Bæredygtighed er vigtigst for de unge, mens social ansvarlighed er vigtigst for de 
ældre. I midtergrupperne er det governance, der fylder mest (herunder bl.a. at virksomhederne agerer 
ordentligt i samfundet). 

18-29 år 30-44 år 45-59 år 60-79 år

E G G S

Jo yngre kunde, 
des mere vigtigt er 
bæredygtighed og 
miljø.

Ordentlighed 
fylder mest. Jo 
længere 
uddannelse, des 
mere fylder 
forventning om at 
[selskab] også 
tager ansvar for 
bæredygtighed.

Ordentlighed 
fylder mest. Jo 
højere indkomst, 
des mere vigtigt 
vurderes 
bæredygtighed. 
Ved lavere 
indkomst vurderes 
social ansvar 
højere.

Jo ældre kunde, 
des mere vigtigt 
vurderes 
samfundsansvar i 
relation til social 
ansvarlighed.

Vigtigste element 
i ESG

Tekstanalysen 
viser…

Kommunikationen rammer forbi 
I vores branchestudier 2022 har flere virksomheder 
modtaget meget lave vurderinger af deres 
bæredygtighedskommunikation. Kunderne er 
ganske enkelt utilfredse med den kommunikation, 
der er om emnet. 
Særligt de 30-44 årige er kritiske, men på tværs af 
aldersgrupper er der ikke nogen, der finder det 
tilfredsstillende. 

Vi ser frem til i 2023 at komme nærmere, hvad 
kunderne konkret ønsker fra deres selskaber.

55

47

52

58

Under 29 år 30-44 år 45-59 år 60+ år

Kommunikation af bæredygtighed 
fordelt på alder (0-100)

Note: Baseret på EPSI’s privatkundestudier fra 
hhv. forsikring og energi 2022.
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Når vi opsummerer vores nordiske 
branchestudier, ser vi følgende trends: 

Tværgående udfordringer:
Siden sidste års opsummering har verdenen 
kæmpet med konsekvenserne af en global 
pandemi og en ny humanitær, politisk og 
økonomisk krise forårsaget af krigen i Ukraine. 
Den generelle opfattelse er at samfundet vil lide 
under disse konsekvenser i en længere årrække. 
Denne situation kan også være en katalysator for 
flere vigtige sociale tendenser: De nødvendige 
reformer og ændringer for at gennemføre en 
bæredygtighed transformation kræver løbende 
tilpasning, med både vindere og tabere på tværs af 
kontinenterne.

Digitaliseringen bider sig fast
I de nordiske lande oplever vi et lille, men negativt 
pres på kundetilfredsheden. 

Hastighed, enkelthed og transparens er nøglefaktorer i 
usikre tider, og den fremskrevne digitalisering er 
kommet for at blive. Selvom digitale kanaler kan anses 
som nordiske kunders førstevalg, bør det fremhæves at 
proaktive personlige relationer og personlige tilbud 
stadig fylder meget. Specielt, i disse tider. 

Gamle og nye kendinge
Efter flere år med relativ økonomisk stabilitet, er pris 
igen blevet en vigtig faktor. Som en følge deraf, er den 
oplevede værdi blevet kritisk sideløbende med enkle 
omnichannel leverancer og konsistente processer på 
tværs af kanaler og platforme. I alle nordiske lande ser 
vi, at aktører, der opfattes som mere bæredygtige, har 
mere tilfredse kunder – specielt gældende for yngre 
kunder og store virksomheder.

FINLAND

70,0
DANMARK

67,9
NORGE

67,9
SVERIGE

66,7

Kundetilfredshed i de nordiske lande

Nordisk Outlook

NORDISKE RESULTATER

Jacob Hallencreutz
Group CEO 

EPSI Rating Group
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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 50.000 kunder i Danmark til vores

studier på vegne af førende danske virksomheder.

Vi sætter en ære i at stille skarpt på, hvordan virksomhederne bør

prioritere fremadrettet.

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

refleksioner.

EPSI Rating Danmark: Actionable Insights

Tusind tak! 
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