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Demo sluttrapport  
HR Publishing Kundeundersøkelse  
 
NB: Dette er en forkortet versjon av sluttrapport for å sikre anonymitet.  
 
Avklarte hvorfor jeg ringte.  
1 ville ikke la seg intervjue. Det lyktes ikke å få tak i 5. Totalt gjennomført: 81  
Nb: Mange satte pris på at det var anonymt! 
 
Formål med undersøkelsen 
Hvordan oppfattes våre selgere av kunder som har bestilt hus? 
(huset er ikke ferdig/levert) 
 
Hva synes kunden om tema som 
 

1. Informasjonen de har fått/selgerens evne til å informere 
2. Selgerens tilgjengelighet 
3. Selgerens troverdighet 
4. Selgerens kompetanse 
5. Hvorfor valgte de denne leverandøren? 
6. Er det noe som har vært negativt, vanskelig å forstå, eller utfordrende? 

 
Delrapporten under er en oppsummering av negative tilbakemeldinger. 
*Viser også til detaljerte rapporter på hver enkelt selger/distrikt. 
 

TILBAKEMELDING MULIGE TILTAK 

 
For lite informasjon, feil info 
eller misforståelser 
 

 
Informere mer og tydeligere på et tidlig tidspunkt 
Gjenta informasjon, spesielt for førstegangseiere/uerfarne 

- repetisjon styrker hukommelse 
Be om bekreftelser som viser at kunden har forstått sitt ansvar 
Stille åpne spørsmål og lytte/sikre at kunden snakker ferdig 
Kurs i kommunikasjon 

 
Rot med underleverandører 
 

 
Formidle dette til underleverandørene (muntlig)  
Forhandle mer forutsigbare avtaler 
Drøfte innkjøpsrutiner 
Levere en liste med tydelig oversikt over ulike leverandører  
Være mer åpen og ærlig  
Unngå overraskelser og skjult informasjon til kunden  

 
For sen levering/misforstod 
eget 
ansvar/påvirkningsmuligheter 
 

 
Informere om vanlige forhindringer i kommunen 
Presisere tydeligere kundens ansvar, bruke sjekklister  
Ta med sjekkliste/huskeliste til kunden v/bestilling 
Innføre faste oppfølgingsmøter med kunden der man går 
gjennom sjekklisten på nytt, dobbeltsjekker 
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Fikk ikke fast pris/uventet 
prisoppgang 
(denne var spesielt skuffende 
for mange) 

 
Kommunisere så tidlig som mulig om hva som skaper 
prisoppgang 
Drøfte budsjetter og makspris så tidlig som mulig 
Opprette proaktive rutiner for muntlig og skriftlig 
kommunikasjon med kunden  
Opprette sjekkliste som tydelig skisserer mulige ekstra utgifter 

 
Skremt av negativ omtale på 
nettet og ”dårlig 
kundebehandling” ved 
reklamasjon 
 

 
Forebyggende tiltak 
Kompetanseheving 
Seminar med selgerne eller andre på kundeservice 

 
Bekymret for manglende 
oppfølging etter levering  

 
Rutinemessig personlig oppfølging etter levering 
Drøfte dette med selgerne  

 
Negative og/eller kyniske 
holdninger (etikk) 
 
Selger virker mer opptatt av 
egen vinning enn kundens 
behov 
 

 
Følge opp hver enkelt selger  
Kurs eller seminar med alle selgerne 
Jevnligere rapportering  

 
 
Tips for kartlegging og rutiner 
 

- Bruke notatbok – skrive ned: kundens forventinger, 
erfaringer/førstegangskjøper/enslig/spesielle behov etc.  

- Vær nøye med avtaler og informasjon  
- Betalingstidspunkt informeres om 
- Oppdatere/evaluere markedsplan 
- Strategi for lojalitet – hva skaper lojale kunder?  
- Kartlegge selgers ambisjoner og struktur  
- Personlig kundeoppfølging på telefon etter levering  
- Er kundene fortsatt fornøyd? Hvordan går det?  
- De som ikke svarer på elektronisk undersøkelse ringes 
- Unngå negativ omtale ved å vise service og omtanke 
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