
KUNDEMONITOR 

Hvor tilfredse er dine kunder ? 

Et samarbejde mellem Aalund & 
FSR - danske revisorer 



KundeMonitor er et helt nyt brugervenligt online værktøj til 

måling af kundetilfredshed. Værktøjet er udviklet af Aalund 

og er specielt målrettet revisionsfirmaer, som har små og 

mellemstore virksomheder som kunder. 

  

KundeMonitor giver revisionsfirmaet dybere indsigt i de 100 

(eller flere) vigtigste kunders vurdering af samarbejdet, 

således at eventuelle problemområder kan afdækkes og 

forbedres. Kunderne interviewes via e-mail og er anonyme. 

 

KundeMonitor styrker relationen til de nuværende kunder 

og reducerer kundefrafald. Tilfredse kunder anbefaler 

revisionsfirmaet til nye potentielle kunder.  

 

KundeMonitor gør det muligt at sammenligne egne 

resultater med branchen som helhed og med 

bedste/dårligste score på hvert måleområde. Resultatet 

kendes kun af firmaet selv og Aalund. 

Via KundeMonitor kan revisionsfirmaet: 

 

• Skabe en større intern kundeforståelse gennem indsigt i 

kundernes oplevelser af/holdninger til samarbejdet. 

• Forbedre de leverede ydelser og samarbejdet generelt 

med udgangspunkt i konkrete forbedringsforslag fra 

kunderne. 

• Opfange kundernes begyndende overvejelser om at skifte 

til et andet revisionsfirma og få indsigt i årsagerne. 

• Rette fokus på områder hvor revisionsfirmaet gør det 

bedre eller dårligere end branchen generelt. 

• Identificere mersalgsmuligheder inden for 

skatterådgivning. 

• Identificere de områder, hvor en god kundeoplevelse er 

afgørende for, at revisionsfirmaet anbefales til andre. 

HVAD? ”Med KundeMonitor kommer kundernes 
mening til udtryk på en god måde. Det 

er også nemt for en virksomhed at følge 
op på, hvordan forskellige handlinger 
påvirker kundetilfredsheden over tid” 

Dan Brännström 
Generalsekretær FAR* 
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HVORDAN? 
KundeMonitor er en analyse af kundetilfredshed og 
kundeloyalitet hos revisionsfirmaer med SMV-fokus og 
gennemføres én gang årligt i september-november. 
 
Undersøgelsen gennemføres blandt revisionsfirmaets 100 
vigtigste kunder (eller flere) som indberettes til Aalund inden 
opstart. 
 
Undersøgelsen gennemføres som korte web-interview med 
13 tilfredshedsspørgsmål, 2 loyalitetsspørgsmål og 3 åbne 
spørgsmål med fritekst-svar. Kunderne deltager anonymt. 
 
Revisionsfirmaet leverer en kundeliste med kontaktpersoner 
+ email-adresser til Aalund og varsler kunderne om 
undersøgelsen. 
 
Aalund gennemfører web-interviews og udfører 
dataanalyse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primo december åbnes der for online adgang til egne 
resultater, branchetal og bedste/dårligste resultat på hvert 
måleområde. 
 
Fra år 2 er det muligt at se resultatudvikling over tid. 
 
Det er muligt at bestille ekstra spørgsmål, egne 
resultatopdelinger (per partner, kontor, kundetype eller 
andet) samt medtage flere end 100 kunder i 
undersøgelsen. 
 
KundeMonitor gennemføres via et samarbejde mellem FSR 
- danske revisorer og Aalund.  
 
Aalund har udviklet værktøjet på baggrund af 18 års 
erfaring med Danmarks mest omfattende undersøgelse af 
revisionsbranchen (”Revisionsbarometret”) herunder 
erfaring med håndtering af fortrolig information som fx 
kundedatabaser. 
 
Aalund tilbyder gratis online præsentation af 
KundeMonitor. Forventet svarprocent 

40 - 60% 
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Vidste du, at hver tredje firma 
tager et møde med et andet 
revisionsfirma såfremt de bliver 
kontaktet herom?* 

33% 
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Overordnet 
 
• Samlet tilfredshed 

 
 

Revisor 
 
• Faglig dygtighed 
• Evne til at komme med nye løsninger 
• Evne til at henvende sig uopfordret med råd og 

vejledning 
• Kendskab til virksomheden og dens markedsforhold 
• Den personlige kemi i samarbejdet 

 
 

Leverede ydelser 
 
• Kvaliteten af den ”rene” revisionsydelse 
• Værdien af øvrig rådgivning (ud over den rene 

revision) 
• Udbud af rådgivningsydelser i forhold til jeres behov 
 
 
Samarbejde 
 
• Faglig dygtighed hos øvrige kontaktpersoner 
• Den reelle ansvarsfølelse over for din virksomhed 
• Evne til at undgå udskiftninger i kontaktteamet 

 
 

Honorar 
 
• Udbytte af modtagne ydelser i forhold til honorarets 

størrelse 

KUNDETILFREDSHED 

Anbefaler… 
 
• Anbefaler egen revisor 
• Anbefaler ingen revisor 
• Anbefaler anden revisor 
 
 
Skifter… 
 
• Nej, ingen planer om at skifte 
• Ja, overvejer  
• Ja, planlægger 

LOYALITET 

 
 

• Kundernes konkrete 
forbedringsforslag til revisionsfirmaet 
 

• Hvad skal der til for at du vil give 
topkarakter for rådgivning? 
 

• Årsager til skifte-overvejelser/-planer 
(hvis kunden planlægger eller 
overvejer skift) 

ÅBNE SPØRGSMÅL 

• Egne spørgsmål 
(faste svarkategorier eller fritekstsvar) 
 

• Interview med flere end 100 kunder 
 

• Underopdeling af resultater (per partner, per 
kontor, per kundetype eller andet) 
 

• Kombinere opdelingskriterier (fx resultat per 
kundetype hos en bestemt partner) 
 

• Mere end 10 unikke onlinebruger-licenser 
 

• Individuelle resultater på navngivne kunder 
(kunder som accepterer at anonymitet 
ophæves) 
 

• Mersalgsmodul skat (3 spørgsmål): 
 
1. Forudser du, at I inden for de kommende 12 

måneder får behov for ekstern rådgivning 
om skatter og afgifter? (Ja/Nej) 
 

2. Hvilken rådgivningsopgave kan der 
eventuelt blive tale om? (fritekstsvar) 
 

3. Hvilket rådgivningsfirma forventer du at 
kontakte med henblik på at købe denne 
rådgivning? 

INDHOLD 
TILKØBSMULIGHEDER 
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I 2015… 

2.000 
Revisionskunder var inviteret 

til undersøgelsen 
Svarede på 

undersøgelsen 

50% 

Mente, at deres revisor 
ikke er proaktiv nok 

45% 

Af revisionskunderne vil 
ikke anbefale egen revisor!* 

20% 
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PRISLISTE 

KundeMonitor Basispris  14.500 kr. 

Ekstraordinær FSR Intropris i 2017:   9.500 kr. 

 

Tilkøbsmuligheder 

• Pris per ekstra kunde i databasen (over 100)      45 kr. 

• Pris per ekstra spørgsmål 2.500 kr. 

• Underopdeling af resultater, pris per kriterium 3.500 kr.  

• Kombination af opdelingskriterier 1.500 kr. 

• Pris per ekstra brugerlicens (over 10)    200 kr. 

• Individuelle navngivne besvarelser fra kunder 

 som accepterer bortfald af anonymitet  

 (per 100 kunder i databasen) 3.000 kr. 

• Mersalgsmodul skat 3.500 kr. 

• Præsentations-/arbejdsmøde på kundens adresse 

 når der åbnes for adgang til resultater 2.000 kr. 

Basisprisen på at deltage i KundeMonitor omfatter: 

 

• Database med op til 100 kunder 

• I alt 18 undersøgelsesspørgsmål 

• Op til 10 individuelle online brugerlicenser hos revisionsfirmaet 

• Beregning af samlet resultat for revisionsfirmaet 

(ingen underopdeling) 

 

 

Betalingsvilkår 

Alle priser er eksklusiv moms. 

Priser er eksklusiv rejseomkostninger til præsentationsmøde. 

50% faktureres ved aftaleindgåelse (juni-september). 

Restbeløbet faktureres når der åbnes for online adgang til 

resultater. 

 

Betalingsfristen er 8 dage. 



Bekræftelse af 
deltagelse – 

senest 
12.10.2017 

Databehandling 
og programmering 

Kundeliste til  
Aalund inden 

opstart –  
senest 

23.10.2017 

Interview 
periode 

Dialog med 
revisions- 
firmaer 

Online adgang 
til resultater fra 

02.12.2017 

Marts - Oktober November November - December 

TIDSPLAN 
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KONTAKT 

Christian Thorn 

Business Unit Director 

 

 

ct@aalund.com 

+45 22 31 51 83 

Aalund  

Frederiksgade 73 

8000 Aarhus C 

 

aalund.com 

+45 87 31 09 09 
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