
KUNDEMONITOR 2016

Hvor fornøyde er kundene dine?

Et samarbeid mellom Aalund & Revisorforeningen



HVA? “Undersøkelsen gir oss både et godt 
sammenligningsgrunnlag i bransjen og nyttig 

informasjon om hvor vi står hos våre kunder. For å 
måle effekten av iverksatte tiltak over tid, er det 

viktig å følge opp undersøkelsen årlig. Vi har internt 
oppsummert hovedfunnene i undersøkelsen, både 

de gode og mindre gode.”

Etter suksessen for KundeMonitor 2014, gjennomførte vi også 

KundeMonitor i Sverige og Danmark i 2015 via et samarbeid med 

henholdsvis FAR og FSR. Dette viste seg også å bli en suksess, så 

KundeMonitor begynner å etablere seg som et solid verktøy for 

kundetilfredshet, kundelojalitet og mersalgsmuligheter for revisjon og 

regnskapsbransjen.

Aalund har nærmere 20 års erfaring med Revisjonsbarometeret (blant de 

fem store) i Norge og Danmark. Det betyr 20 års erfaring med håndtering 

av fortrolig informasjon som f.eks kundedatabaser.

KundeMonitor kan sammenligne egne resultater over tid, og man kan 

sammenligne seg med bransjen som helhet samt mot beste og dårligste 

score. Det enkelte revisjonsfirmas resultat kjennes kun av firmaet selv og 

Aalund. KundeMonitor sitt formål er å styrke relasjonen til eksisterende 

kunder, og dermed forhindre frafall. Tilfredse kunder tiltrekker gjerne også 

nye kunder.

KundeMonitor er en kundeundersøkelse som tilbys til Revisorforeningens 

medlemmer, og undersøkelsen ble gjennomført for første gang i 2014. 

Kundemonitor er et brukervennlig online-verktøy som er utviklet av 

Aalund. Det er et spesifikt fokus på de små og mellomstore 

revisjonsfirmaenes behov. KundeMonitor gir små og mellomstore 

revisjonsfirmaer mulighet til å få en bedre kjennskap til deres 100 viktigste 

kunder (eller flere) - slik at eventuelle problemområder kan kartlegges og 

forbedres. Kundene deltar via web-intervju og er i utgangspunktet 

anonyme, men dette kan også oppheves slik at det kan gjennomføres 

individuell oppfølging blant kundene.

Kent M. Kvalvik
RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen A/S



HVORFOR?

Visste du at hver tredje revisjonsklient takker ja til et 

møte med et annet revisjonsfirma om de får tilbudet om 

det?

33%

Revisjon og regnskapsbransjen har vært i gjennom en endring de siste årene, spesielt med tanke på 

revisjonsplikten og konsekvensene forbundet med dette. Våre erfaringer er at flere klienter etterspør 

moderne og proaktive selskaper. I tillegg til de vanlige revisjons- og regnskapsytelsene er det stor 

interesse blant klientene at byråene også fungerer som en slags samtalepartner innen økonomisk 

rådgivning.

Som revisjon eller regnskapsbyrå er det derfor viktig å identifisere hvilke klienter som fungerer som 

ambassadører, har behov for rådgivning eller i verste fall planlegger eller overveier å bytte selskap. 

KundeMonitor er et verktøy som skal bidra til bedre kundeinnsikt og forståelse av klientenes behov. 

Med andre ord, er verktøy som vil bidra til et konkurransefortrinn for deg og din bedrift.



HVORDAN?
Undersøkelsen gjennomføres via et kort spørreskjema hvor Aalund 

håndterer all kontakt med foretakets kunder, inkludert påminnelser 

og spørsmål som måtte komme fra klientene. Fokusområdene er 

knyttet kundetilfredshet, lojalitet i form av anbefaling og 

bytteintensjon, samt oppfølgende spørsmål forbundet med 

forbedringspotensialet.

Det er fullt mulig å legge til egne spørsmål om det er spesielle 

temaer du ønsker å belyse. Segmentering av resultatene er også 

mulig. Mange av våre eksisterende kunder har segmentert 

resultatene på region, partner, kundestørrelse (f.eks omsetning 

<5-10 mill og >10 Mill). Her er det bare fantasier som setter 

begrensningene.

Det skal ikke være tidkrevende å gjøre kundeundersøkelser, og det 

har vi også lagt til rette for. Alt vi trenger fra dere er en klientliste 

med deres viktigste klienter, da henholdsvis navn på kontaktperson, 

selskap og epostadresse. Resten ordner vi! Det er fullt mulig å 

melde inn både revisjon og regnskapsklienter. Se avsnittet under 

hva en av våre kunder skriver om undersøkelsen.

40 - 60%
Forventet svarsprosent



Honorar

• Utbyttet av mottatte ytelser ift. honoraret 

Samarbeid

• Faglig dyktighet hos øvrige kontaktpersoner

• Den reelle ansvarsfølelsen overfor virksomheten

• Evnen til å unngå utskiftninger i kontaktteamet

• Kvaliteten av selve revisjonsytelsen

• Verdien av annen rådgivning [*]

• Tilbudet av rådgivningsytelser i forhold til behov

Leverte ytelser

Ansvarlig revisor

• Ansvarlig revisors faglige dyktighet

• Evne til å komme med nye løsninger

• Evne til å henvende seg uoppfordret med råd og vejledning

• Ansvarlig revisors kjennskap til virks./markedsforh

• Den personlige kjemien i samarbeidet med ansvarlig revisor

• Samlet tilfredshet

Overordnet

KUNDETILFREDSHET

1. Forutser du at dere innenfor det neste året 

får behov for ekstern rådgivning om skatt 

og avgifter? 

2. Hvilken rådgivningsoppgave kan det 

eventuelt bli snakk om?

3. Hvilke rådgivningsfirmaer tror du at dere vil 

kontakte for å løse? oppgaven

• Egne spørsmål (åpne og lukkede)

• Flere enn 100 kunder

• Ikke-anonyme besvarelser fra kundene

• Segmentering av resultater (kundetype, 

region, kontor, etc.)

• Krysskombinasjon mellom flere segmenter 

(f.eks. resultat på partner opp mot størrelse på 

kundegruppe)

• Management Summary - Personlig analyse av 

resultatene, med spesifikke innsatsområder

• Mersalgsmodul: Skatt & Avgifter

TILLEGG

• Nei, planlegger ikke å skifte

• Ja, overveier [**]

• Ja, planlegger [**]

Skifte av revisor

• Anbefaler egen

• Anbefaler ingen

• Anbefaler annen

Anbefaling av revisor…

LOJALITET

ÅPNE SPØRSMÅL

INNHOLD

• Kundenes konkrete forbedringsforslag til 

sin revisor

• Hvordan får verdien av annen rådgivning 

større verdi [*]

• Årsaker til skifte av revisor [**]



I 2015...

1 400
selskaper ble inviteret i 

undersøkelsen

besvarte

undersøkelsen

50%

påpekte at deres revisor 

ikke hva proaktiv nok

45%

av revisjonsklientene overveier 

eller planlegger å bytte 

revisjonsselskap

20%



TIDSPLAN 

Mars - September

Dialog med 

revisjonsselskap

Bekreftelse for deltakelse 

senest 30.09.2016

Klientinformasjon til Aalund

senest 11.10.2016

November

Datainnsamling

November - Desember

Rapport tillgjengelig

på Aalund Online 

fra 02.12.2016 

Resultatene kontrolleres, 

programmeres og 

sammenstilles



PRISLISTE 

KundeMonitor - basispakke

Pris per ekstra kunde (>100)

Pris per ikke-anonym kunde

Pris per ekstra spørsmål

Segmentering av resultat (pris per kriterium)

Kombinasjon av undersegmentering

Mersalgsmodul: Skatt & Avgifter

Management Summary

Presentasjon av resultatene hos kunde

49 kr

38 kr

2 900 kr

3 500 kr

1 500 kr

4 500 kr

3 500 kr

2 500 kr

13 500 kr

Tilvalg

Inkluderes i basispakke for KundeMonitor
• Database med inntil 100 klienter

• I alt 18 spørsmål i undersøkelsen

• Samlede resultater for selskapet, med sammenligning mot 

bransjegjennomsnittet

• Onlinepresentasjon av resultatene

Betalningsvillkor
• Alla priser er eksklusiv mva

• Priser er eksklusiv reiseomk. til presentasjonsmøter

• 50% faktureres ved avtaleinngåelse, restbeløpet faktureres når 

resultatene foreligger

• Betalingsfristen er 14 dager, om annet ikke er avtalt



KONTAKT 

Gudbrand Gråbak

Markedssjef

gg@aalund.com

(+47) 905 49 412
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Account Manager

ph@aalund.com

(+47) 943 38 560

Aalund Nordic

www.aalund.com


