
DETERMINANTER FOR TILFREDSHEDMED

KONSULENTYDELSER I FISKEBRANCHEN

EN UNDERSØGELSE BLANDT KUNDERNE HOS

NORSK INSTITUTT FOR FISKERI - OG

HAVBRUKSFORSKNING

Project paper no 99/1

August 1999



DETERMINANTER FOR TILFREDSHEDMED

KONSULENTYDELSER I FISKEBRANCHEN

EN UNDERSØGELSE BLANDT KUNDERNE HOS

NORSK INSTITUTT FOR FISKERI - OG

HAVBRUKSFORSKNING

Anne-Mette Sonne
Handelshøjskolen i Århus



Baggrund for undersøgelsen 1

Teori og metode 1

Teoretisk grundlag for undersøgelsen 1

Undersøgelsens forløb 3

Statistiske analyser 3

Resultater af undersøgelsen 4

Kvalitative interviews 4

Kvantitativ undersøgelse 5

Vigtige dimensioner i vurdering af service kvaliteten 6

Konklusion 13

Dimensioner af servicekvalitet 13

Fiskeriforsknings stærke og svage sider 14

Design af spørgeskema 14

Fremtidig brug af måleinstrumentet (implementering) 14

Referencer 16

Appendiks 17

Oversigt over elementer der er målt i undersøgelsen 18



BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem Fiskeriforskning i
Tromsø, Norge og MAPP Centret ved Handelshøjskolen i Århus, Danmark.
Formålet med undersøgelsen har været at måle kundetilfredsheden på de ‘opp-
dragsprojekter’ Fiskeriforskning har gennemført, og at give Fiskeriforskning et
værktøj til løbende at måle udviklingen i tilfredsheden blandt instituttets
kunder i fremtiden. Målet med undersøgelsen var altså at udvikle et teori-
baseret spørgeskema og teste det empirisk.

Rapporten lægger ud med en gennemgang af den teoretiske ramme, der ligger
til grund for undersøgelsen med det formål at give en forståelse af, hvad de
teoretiske begreber dækker. Derefter beskrives undersøgelsens forløb og dens
resultater.

TEORI OG METODE

Teoretisk grundlag for undersøgelsen

Den teoretiske model bygger på den antagelse, at servicekvalitet er determi-
nerende for kundetilfredshed. Graden af kundetilfredshed afhænger altså af
den opfattede servicekvalitet. Vi har taget udgangspunkt i en model, som
Szmigin (1993) anbefaler som værende specielt velegnet til at evaluere
business-to-business-serviceydelser.

Servicekvalitet er i modellen opdelt i to tidsforskudte faser, serviceproduktions-
processen og selve resultatet af serviceydelsen. Kunden evaluerer altså både
kvaliteten i serviceproduktionsprocessen og kvaliteten af det endelige resultat.
Sagt med andre ord: kunden evaluerer ikke kun, hvad han eller hun modtager
fra serviceyderen, men også hvordan ydelsen leveres.

Szmigin antager, at der er to elementer i serviceproduktionsprocessen, der på-
virker udfaldet af serviceydelsen. Disse to elementer benævnes i modellen
henholdsvis perceived hard process quality og perceived soft process quality.
”Perceived (opfattet) service quality” reflekterer, at en serviceydelse er et im-
materielt produkt, og at serviceydelser er heterogene, da det er vanskeligt at
producere den samme kvalitet fra gang til gang. Der er derfor tale om en sub-
jektivt opfattet kvalitet og ikke en objektivt målelig kvalitet, og det er kundens
opfattelse, der afgør, om der er tale om god kvalitet.

Hard process quality dækker den faglige og tekniske kompetence, samt det
udstyr forskeren bruger, når han eller hun arbejder hen imod den tekniske
løsning. Soft process quality reflekterer den måde kunden behandles på i løbet
af processen og dækker blandt andet forhold som samarbejde og kommunika-
tion, overholdelse af kontrakter og deadlines. Yderligere har vi tilføjet et tredje
element ”client factors”,der antages at påvirke udfaldet af serviceproduktionen,
idet de forhold, projektet eller forsker-/konsulentydelsen implementeres under i
kundens virksomhed, også har indflydelse på udfaldet. Ofte er det ikke for-
skerens opgave at levere en færdig løsning men at samarbejde med kunden om
at specificere projektet og løse problemet. Dermed deltager kunden aktivt i
serviceproduktionsprocessen og påvirker udfaldet.
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I kundetilfredshedsmodellen indgår også opfattet værdi (perceived value), da
forskning inden for kundetilfredshed (Freeman & Dart 1993; Patterson &
Spreng 1997) tyder på, at kunden evaluerer de fordele, der er forbundet med at
benytte en service, i forhold til den pris, han betaler.

En mulig konsekvens af kundetilfredshed er kundeloyalitet (loyalty).Argumen-
terne i marketinglitteraturen for en positiv sammenhæng mellem kundetil-
fredshed, kundeloyalitet og indtjening er for det første, at højere kundetilfreds-
hed ofte betyder mindre udskiftning i kundekredsen. Da omkostningerne ved at
tiltrække nye kunder i form af markedsføringsaktiviteter er væsentligt større
end omkostningerne ved at beholde eksisterende kunder, må kundetilfredshed
og loyalitet have positive økonomiske konsekvenser. For det andet antages
højere kundetilfredshed at betyde mindre priselasticitet, da tilfredse kunder
ofte er mindre prisfølsomme og mere villige til at betale en høj pris for service-
ydelsen end andre kunder.

Kristensen et al. (1998) har i 1994 gennemført analyser af sammenhæng mel-
lem kundetilfredshed og loyalitet baseret på data fra det amerikanske kunde-
tilfredshedsindeks ACSI. Disse analyser viste, at der var en snæver sammen-
hæng mellem kundetilfredshed og loyalitet. Tilsvarende konklusioner kan
drages på baggrund af data fra Norsk Kundebarometer, hvor man inden for
bilbranchen fandt, at blandt de 76%, som var tilfredse, var 78% også loyale
(Kristensen et al. 1998). Det skal dog nævnes, at kundeloyalitet normalt anses
som en funktion af kundetilfredshed og kundeklager, hvor kundeklager af-
hænger af tilfredshed (Martensen & Grønholdt 1998).

Den samlede model, som danner baggrund for undersøgelsen, er illustreret i
figur 1.
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Undersøgelsens forløb

Med udgangspunkt i et litteraturstudium om kundetilfredshed opstillede vi en
model over kundetilfredshedens determinanter. Modellen er baseret på, at
servicekvalitet er determinerende for kundetilfredshed. Graden af kunde-
tilfredshed afhænger altså af den opfattede servicekvalitet, hvor man forventer,
at jo bedre opfattet servicekvalitet jo højere kundetilfredshed, – en antagelse
der er i overensstemmelse med et stadig større antal studier inden for marke-
ting (Yi, 1991). Det drejer sig derfor om at afdække, hvilke faktorer kunderne
bruger til at evaluere servicekvalitet.

Som inspiration til, hvilke elementer der er vigtige i bedømmelse af service-
kvalitet, har vi studeret undersøgelser, der beskæftiger sig med at afdække
kvalitetsdimensioner. Da business-to-business serviceydelser adskiller sig fra
almindelige serviceydelser på en række områder, har vi fortrinsvis studeret
undersøgelser foretaget i en business-to-business kontekst (Day & Barksdale
1992; Freeman & Dart 1993; Patterson & Spreng 1997). Vi har også gennemført
en række kvalitative interviews med nogle af Fiskeriforsknings nøglekunder for
at få indblik i, hvilke ting kunderne vægter, når de bedømmer kvaliteten af
Fiskeriforsknings arbejde, og hvad der påvirker, om kunderne er tilfredse med
den leverede service således, at spørgeskemaet ikke alene er udarbejdet på
baggrund af litteraturstudiet men også er tilpasset Fiskeriforskning.

På baggrund af dette blev modellen operationaliseret gennem et spørgeskema
med 80 variable. Som inspiration til operationalisering af de teoretiske begreber
har vi blandt andet skelet til SERVQUAL (Parasuraman et al 1991), som er en
skala udviklet til at måle servicekvalitet. Vi har også studeret American Cus-
tomer Satisfaction Index (National Quality Research Centre 1995), og har
operationaliseret centrale begreber som kundetilfredshed og opfattet værdi i
overensstemmelse med ACSI, da disse mål har vist sig at være valide opera-
tionaliseringer af begreberne. Alle items evalueres efter en 7-punkt Likert
skala. Respondenten blev altså bedt om at svare på, hvor uenig eller enig han
eller hun er i en række udsagn om Fiskeriforskning, hvor 1 repræsenterer helt
uenig og 7 helt enig (4 repræsenterer midten af skalaen).

Spørgeskemaet blev pre-testet hos nogle af Fiskeriforsknings kunder og der-
efter sendt ud til 120 af Fiskeriforsknings kunder, som har været opdragsgiver
på projekter gennemført af Fiskeriforskning. Spørgeskemaet blev sendt ud i to
omgange, første gang i november 1998 og anden gang i januar 1999. Det resu-
lterede i 54 brugbare svar som grundlag for de kvantitative analyser, hvilket
udgør en svarprocent på 45%.

Statistiske analyser

Udsendelse af spørgeskemaet resulterede i 54 returnerede brugbare svar som
udgør datagrundlaget for de kvantitative analyser. Regressionsanalyser blev
brugt til at finde frem til, hvilke elementer af servicekvalitet, som kunderne
lægger størst vægt på, når de bedømmer kvaliteten af Fiskeriforskning arbejde.

Formålet med de kvantitative analyser var også, ved hjælp af faktoranalyse og
reliabilitetsanalyse, at reducere antallet af ‘items’ i spørgeskemaet således, at
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de ‘items’, der bedst operationaliserer de latente variable i modellen, er bibe-
holdt i det spørgeskema, som Fiskeriforskning fremover vil anvende til evalu-
ering af kundetilfredshed.

RESULTATER AF UNDERSØGELSEN

Kvalitative interviews

Resultaterne af de kvalitative interviews med Fiskeriforsknings kunder har
dannet input til udformning af spørgeskemaet. De væsentligste emner er gen-
givet her som eksempler på, hvad kunderne mener er vigtigt i bedømmelse af
kvaliteten af samarbejdet med Fiskeriforskning. Disse udsagn bygger dog kun
på syv kvalitative interviews, og udsagnene er ikke nødvendigvis nævnt i mere
end et interview, hvorfor der ikke uden videre kan generaliseres til resten af
Fiskeriforsknings kunder.

• Det er vigtigt at holde en løbende dialog og formidle resultater således, at
opdragsgiver ved, hvad der foregår

– Således at det ikke kun er eksperten/forskeren, der kører projektet og så
leverer en færdig løsning 

• Det er vigtigt, at der er god personkemi mellem forsker og opdragsgiver.

– Selv om der foreligger en kontrakt, er det ikke altid tingene forløber helt
efter kontrakten, derfor er det vigtigt, at der er en god kemi mellem part-
nerne, så man kan samarbejde om at løse problemerne.

• Overholdelse af deadline er vigtigt 

– Det hænger sammen med Fiskeriforsknings troværdighed at leve op til de
aftaler, man indgår.

• Tillid er vigtigt

– Da det ikke altid er muligt at kontrollere resultaterne af Fiskeriforsk-
nings arbejde, for eksempel når der er tale om grundforskning, her må
man stole på, at forskerens integritet er i orden.

• At man ikke lover mere end man kan levere

– Hvis man kommunikerer et urealistisk billede til kunden af, hvad man
som forsker kan udrette, og altså hæver forventningerne, er der stor sand-
synlighed for, at kunden bliver skuffet.

• Integritet og sikring af rettigheder

– Det er vigtigt, at der inden projektets start er klare linjer omkring
ophavsret til resultaterne af forskningen.
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• Fleksibilitet og evne til at løse problemer, som opstår undervejs

– En kunde nævner, at de ikke forventer, at et kompliceret og langvarigt
projekt forløber problemfrit, men det, der er vigtigt, er måden disse
problemer løses på.

Kvantitativ undersøgelse

Kundetilfredshed

Fiskeriforsknings samlede kundetilfredshed er god med en middelværdi på 4,76
(4 udgør midten af skalaen). Da stikprøven er forholdsvis lille (54), og eftersom
ikke alle respondenter har angivet, hvilken afdeling ved Fiskeriforskning, som
udførte projektet, er det ikke hensigtsmæssigt at sammenligne de enkelte afde-
lingers kundetilfredshed i denne undersøgelse. Det kan Fiskeriforskning dog
gøre i fremtiden, hvis der er ønske om det i organisationen.

Baggrundsvariable sammenholdt med tilfredshed

I undersøgelsen har respondenterne opgivet forskellige baggrundsoplysninger.
Vi har derfor undersøgt, om størrelsen af virksomheden, erfaring med Fi s k e r i-
forskning og samarbejdsformen i det konkrete projekt har indflydelse på, h v o r
tilfredse kunderne i undersøgelsen er. Vi fandt ingen sammenhæng mellem virk-
somhedsstørrelse eller det antal af gange, kunden havde brugt Fi s k e r i f o r s k n i n g,
og tilfredshed. Derimod har samarbejdsform tilsyneladende indflydelse på til-
f r e d s h e d . For de respondenter, der har svaret, at de selv fastsatte målet for pro-
jektet og bad Fiskeriforskning om at levere en færdig løsning (24% af projekter-
ne) er middelværdien for tilfredshed 3,89, og på de projekter, hvor målet og stra-
tegien er fastsat i samarbejde mellem Fiskeriforskning og kunden og diskuteret
løbende i processen (61% af projekterne) er den gennemsnitlige tilfredshed 4,95,
og altså noget højere. Det tyder på, at kunderne er mere tilfreds i de tilfælde,
hvor de selv løbende har haft indflydelse på processen og udfaldet af projektet.
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Loyalitet

Loyalitet er operationaliseret ved at spørge kunden, hvor stor sandsynligheden
er for, at han eller hun vil vælge Fiskeriforskning næste gang, der er brug for at
købe ekspertise inden for fødevareforskning, og om respondenten vil anbefale
Fiskeriforskning til en kollega. Det er der en stor andel af kunderne, der mener,
at de vil (middelværdien 5,28), og kun enkelte kunder har svaret, at det er
meget usandsynligt, at de også vil bruge Fiskeriforskning næste gang, de skal
købe ekspertise inden for fødevareforskning (se appendiks).

Loyalitet er specielt interessant, fordi det modsat tilfredshed er et fremtids-
orienteret mål, der siger noget om købsintentioner og dermed noget om omsæt-
ning for Fiskeriforskning i fremtiden.Dog er det vigtigt at være opmærksom på,
at loyalitet også afhænger af konkurrencesituationen, og de alternativer kun-
den har til Fiskeriforskning. Er der få eller ingen alternativer, når der skal væl-
ges forskningsinstitution, vil kunden måske nok være loyal, men ikke nødven-
digvis tilfreds med den ydede service. Derfor anbefales det, at middelværdien
for loyalitet sammenholdes med middelværdien for kundetilfredshed, og ikke
kun tolkes isoleret.

Værdi

Den opfattede værdi af Fiskeriforsknings arbejde har respondenterne evalueret
ved at svare på, hvordan de vil vurdere kvaliteten af Fiskeriforsknings arbejde
i forhold til prisen, der er betalt. Her tyder alt på, at Fiskeriforsknings kunder
mener, de får god værdi for den pris, de betaler, når de hyrer Fiskeriforskning
til at løse en opgave. Middelværdien er 5,11, og 77,3% af respondenterne har
angivet svar over midten af skalaen (5, 6 eller 7) – se appendiks.

Vigtige dimensioner i vurdering af service kvaliteten

Hard process quality

Forståelse af hvilke elementer kunden bruger til at evaluere servicekvaliteten
er vigtig i styring og kontrol af servicekvaliteten. Ved hjælp af regressions-
analyser er de tre dimensioner hard quality, soft quality og client factors
relative betydning for outcome quality (afhængig variable) beregnet. Den rela-
tive procentvise betydning er beregnet ved, at de standardiserede beta koeffi-
cienter for variablene (hard og soft quality, client factors) er summeret, hvor-
efter de enkelte variables relative betydning er beregnet som andel af summen.
Regressionsanalyser viser således, at den største andel af variationen i outcome
quality forklares af hard process quality. Denne dimension er dermed den
vigtigste dimension i serviceproduktionsprocessen og vægter 75% i forhold til
perceived outcome quality. Det er altså forskerens kompetence og tekniske
viden, samt evne til at løse opgaven, der først og fremmest bestemmer, hvordan
resultatet af serviceydelsen vurderes.
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Hvis vi ser på, hvilke konkrete items i spørgeskemaet der er signifikante inden
for hard quality, er det nr. 44, 47, 49 og 50.

Dette item er dog ikke signifikant, når det holdes op mod outcome quality, men
til gengæld er det signifikant, når det er satisfaction, der er den afhængige vari-
able. Derfor er det også bibeholdt i den fremtidige version af spørgeskemaet.
Kunderne vurderer, at Fiskeriforskning er meget stærk på dette område, hvil-
ket ses af, at det er det item inden for hard process quality, der opnår den
højeste middelværdi 5,74. At Fiskeriforskning har god faglig indsigt under-
støttes også af, at kunderne vurderer, at Fiskeriforskning besidder god teoretisk
kompetence. Middelværdien for dette item (nr. 45) er 6,2.1
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1 Dette item er ikke signifikant og derfor ikke medtaget i det fremtidige spørgeskema.



På dette item scorer Fiskeriforskning højt med en middelværdi på 5,22. Til gen-
gæld har dette item knap så stor relativ betydning som de andre signifikante
items, idet det ifølge analyserne kun vægter 18%. Denne procentsats frem-
kommer ved, at de standardiserede beta-koefficienter for de enkelte variable
inden for hard process qualitysummeres, hvorefter de enkelte variables relative
betydning beregnes som deres beta-koefficients andel af summen.

Ifølge analyserne vægter dette item 42% inden for hard process quality. D e t t e
område er altså vigtigt i bedømmelsen af servicekvaliteten. Samtidig er det det
område inden for hard quality, hvor Fiskeriforskning scorer den laveste middel-
værdi med 4,37, hvilket ikke kan siges at være dårligt (stadig over midten af ska-
l a e n ) , men set i forhold til de øvrige middelværdier, er den en af de lav e r e. Ø n s k e r
Fiskeriforskning at forbedre opfattelsen af servicekvaliteten, tyder analyserne
p å , at det vil være fordelagtigt at gøre en indsats på dette område.
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Dette item har også stor betydning og forklarer 40%. Middelværdien er 4,85,
hvilket er højere end item nr. 49.Der er dog stadig plads til forbedring i betragt-
ning af, at middelværdi for de andre items i spørgeskemaet generelt er højere.

Soft process quality

Denne dimension vægter 20% i forhold til perceived outcome quality”og er altså
mindre væsentlig end hard process quality, men den betyder dog stadig en del.
Det er derfor vigtig, at Fiskeriforskning også forsøger at yde en god service på
relationsområdet i løbet af serviceproduktionsprocessen. De items, der er signi-
fikante, er 27, 30, 33 og 40.
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Dette item vægter 30% og har en middelværdi på 5,21, og må dermed siges at
være et væsentligt område, hvor Fiskeriforskning klarer sig godt.

Dette var et af de elementer, der blev nævnt i de kvalitative interviews som vig-
tigt i samarbejdet med Fiskeriforskning. Også i de kvantitative analyser viser
dette item sig at vægte meget med 30%.Generelt vurderer kunderne, at de føler
sig sikre på, at fortroligheden er i orden, når de indgår et samarbejde med
Fiskeriforskning. Middelværdien på item nr. 30 er 5,29, hvilket er højt. Men ser
vi på frekvensfordelingen, kan vi konstatere, at 16,7% af respondenterne har
svaret under middel på skalaen (1,2 eller 3) og dermed må siges at være usikre
på, om oplysningerne bliver behandlet konfidentielt. Til gengæld har næsten
30% krydset af i toppen af skalaen (7) og er dermed helt overbeviste om, at
konfidentialiteten er i orden.
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Der er bred enighed om, at Fiskeriforsknings engagement er højt. Dette item
opnår den højeste middelværdi 5,58 af de fire signifikante items inden for soft
process quality. Det er dog ikke dette item, der vægter højest, idet det kun
vægter 10% i opfattelsen af soft process quality.

Dette er et område, hvor der er mulighed for forbedring. Middelværdien for
dette item er 4,79, hvilket stadig er over midten af skalaen (4) og derfor ikke
lavt. Det er dog det item,som har den laveste middelværdi inden for soft process
quality. Yderligere vægter den også 30% i opfattelsen af soft process quality. Til
gengæld oplever kunderne i højere grad, at Fiskeriforskning er åbne over for
forslag, som kunden kommer med (item nr. 42, middelværdi 5,8)2. Noget tyder
altså på, at Fiskeriforskning godt kunne blive bedre til at holde en løbende
dialog med kunden, men at Fiskeriforskning, under samtale med kunden, er
åben over for at lytte til denne.

Client factors

Client factors har modsat forventningerne vist sig ikke at betyde særlig meget.
Ifølge analyserne vægter denne dimension kun 5% i forhold til outcome quality.
Det kan dog også skyldes, at der i undersøgelsen er en del respondenter, der
ikke har fundet det relevant at udfylde denne del af spørgeskemaet. Relevansen
af de interne faktorer vil variere alt efter typen af projekt. Faktorer som ledel-
sens opbakning og kommunikation vil være vigtigere i forbindelse med lang-
varige forandringsprojekter (procesorienterede) og mindre vigtige, når det
drejer sig om mere ukomplicerede projekter, som fx en markedsanalyse. På
grund af mange ”missing values” i denne del af spørgeskemaet har vi haft
analysemæssige begrænsninger og kan derfor ikke på baggrund af denne
undersøgelse konkludere, om denne dimension har nogen betydning, endsige
afvise, at den har betydning. Den er dog ikke inkluderet i den fremtidige version
af spørgeskemaet.
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Outcome quality

Regressionsanalyserne viste, som beskrevet ovenfor, hvilke faktorer i service-
produktionsprocessen der påvirker perceived outcome quality. De tre items, som
er signifikante inden for outcome quality, er nr. 14, 17 og 51.

Traditionelt antages der at være en sammenhæng mellem forventninger og til-
fredshed således at, hvis forventningerne er højere end den leverede service vil
det resultere i utilfredshed. Middelværdien for dette item er dog høj med 5,62
og det tyder derfor på, at Fiskeriforskning ikke oversælger, hvad de kan tilbyde,
for at få opgaven. Studerer man frekvensfordelingen for svarene på dette item,
er det dog interessant, at svarene fordeler sig enten i toppen eller bunden.
18,5% af respondenterne har svaret 3 eller under og 79,7% har svaret 5 eller
over, kun 1,9% har valgt 4, som er midten af skalaen.

12



Middelværdien for dette item er 4,70. Frekvensfordelingen viser, at mange
respondenter mener, at resultatet af Fiskeriforsknings arbejde har fået en posi-
tiv modtagelse i organisationen.60,5% af respondenterne har svaret 5 eller der-
over. Der er dog også en andel, der mener, at modtagelsen har været knap så
positiv, idet 23,3% har svaret 3 eller derunder.

Dette item har en middelværdi på 4,86, og frekvenserne fordeler sig med 85,7%
af respondenternes på 4 eller derover.

Sammenhænge i modellen

Regressionsanalyser viste, at der er en stærk positiv korrelation mellem o u t c o m e
q u a l i t y og perceived value og s a t i s f a c t i o n samt mellem s a t i s f a c t i o n og l o y a l t y.
Dermed er der en sammenhæng mellem servicekvalitet og kundetilfredshed.

KONKLUSION

Dimensioner af servicekvalitet

Fiskeriforsknings kunder vurderer først og fremmest Fiskeriforsknings service-
kvalitet på instituttets viden og kompetence. Den tekniske reliabilitet spiller en
stor rolle for vurderingen af servicekvaliteten. Det er altså vigtigt, at Fiskeri-
forskning løser opgaverne rigtigt i første forsøg og retter fejl på en tilfreds-
stillende måde, hvis disse opstår.

Fiskeriforskning vurderes også på de mere ‘bløde områder’ som, hvordan de
håndterer relationer og interaktion med kunden i løbet af serviceproduktions-
processen. Det er især vigtigt, at forskeren har forståelse for kundens behov og
indgår i en løbende dialog med kunden. Det er også vigtigt, at kunden har tillid
til, at når Fiskeriforskning løser en opgave, så behandles oplysningerne
fortroligt.
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Fiskeriforsknings stærke og svage sider

Undersøgelsen har vist, at Fiskeriforskning har en god kundetilfredshed. Kun-
derne i undersøgelsen var generelt godt tilfredse med kvaliteten af Fiskeri-
forskning arbejde. Det ses også af, at loyaliteten i form af den andel af kunder,
der vil bruge Fiskeriforskning næste gang, de skal købe lignende ekspertise, er
stor. Ligeledes mener kunderne, at de får god værdi for pengene, når Fiskeri-
forskning udfører en opgave.

Kunderne har vurderet, at Fiskeriforskning besidder god teoretisk kompetence
og har god indsigt i industriens problemstillinger. Fiskeriforskning er også
engageret i de opgaver, instituttet påtager sig, og er villig til at lytte til kunden.

Ifølge undersøgelsen er der dog også plads til forbedring på nogle dimensioner.
Et område, der er vigtigt ved vurdering af servicekvaliteten, er evnen til at gøre
ting rigtigt i første forsøg (den tekniske reliabilitet). Her scorer Fiskeriforskning
ikke så højt som på andre områder. Ønskes en højere kundetilfredshed er det
måske her, man skal gøre en indsats. Ligeledes kan Fiskeriforskning også blive
bedre til at give tilbagemelding til kunden i løbet af processen, så kunden er
orienteret om,hvad der foregår og dermed får mulighed for at få medindflydelse
på udfaldet af projektet.

Design af spørgeskema

Det fremtidige spørgeskema er sammensat af items, der på baggrund af denne
undersøgelse har vist sig at være relevante for kundernes evaluering af Fiskeri-
forsknings servicekvalitet. Ligeledes er der taget højde for de enkelte items
reliabilitet. Vi har dog valgt at inkludere yderligere items inden for soft process
quality, end der er belæg for alene på baggrund af de statistiske analyser. Det
skyldes, at stikprøven i denne undersøgelse er lille, hvorved resultatet er behæf-
tet med en vis usikkerhed. Indtil Fiskeriforskning får indsamlet et større data-
materiale, og har mulighed for at reanalysere sammenhængene i modellen, har
vi derfor valgt ikke kun at designe spørgeskemaet med udgangspunkt i analy-
serne, men også med udgangspunkt i teorien, således at alle de oprindelige ele-
menter inden for soft process quality er dækket med mindst et item (se skema i
appendiks).

Fremtidig brug af måleinstrumentet (implementering)

Fiskeriforskning har nu med udgangspunkt i en teoretisk model fået testet et
spørgeskema til at måle kundetilfredsheden. De spørgsmål, som indgår i spørge-
s k e m a e t , er dermed ikke tilfældigt udvalgt, men har på baggrund af denne
undersøgelse vist sig at være de spørgsmål, der bedst måler opfattet service-
kvalitet og bedst forklarer, hvordan udfaldet af serviceydelsen vurderes.

Da der også i undersøgelsen er fundet en stærk positiv korrelation (sammen-
hæng) mellem opfattet servicekvalitet og opfattet værdi, og mellem opfattet
værdi og kundetilfredshed, samt mellem kundetilfredshed og loyalitet, er der
som ventet en sammenhæng mellem servicekvalitet og kundetilfredshed.
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Fiskeriforskning har med resultatet af denne undersøgelse fået et sammen-
ligningsniveau (benchmark) for deres fremtidige kundetilfredshed. Det an-
befales dog, at man ikke fokuserer for meget på, om kundetilfredhedsniveauet
er steget eller faldet med 0,2 i gennemsnit fra den ene måned til den anden,men
mere bruger det som et redskab til, fremover, at spore tendenser i kunde-
tilfredsheden, og som vejviser for, på hvilke områder servicekvaliteten vurderes
højt, og på hvilke områder der kan forbedres. Spørgeskemaets værdi kan også
forbedres, hvis det bruges som udgangspunkt og suppleres med kvalitative
undersøgelser (eller eventuelt andre kvantitative undersøgelser), som afdækker
årsagerne til eventuelle problemer i servicekvaliteten og kundetilfredsheden.
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Oversigt over elementer der er målt i undersøgelsen

Elementer i customer satisfaction Operationalisering

Overordnet tilfredshed Er kunden generelt tilfreds med den løste opgave?

Præstation kontra forventning Er der overensstemmelse mellem kundens opfattelse
af den leverede service og kundens forventninger til
denne?

Præstation kontra ideal Hvordan lever serviceudbyderen op til kundens
forestilling om den ideale serviceudbyder?

Elementer i perceived value Operationalisering

Kvalitet i forhold til pris Vurderer kunden at der er overensstemmelse mellem
kvaliteten af serviceydelsen og prisen på denne?

Pris i forhold til kvalitet Er prisen fornuftig i forhold til kvaliteten?

Elementer i hard process quality Operationalisering

Kompetence (competence) Serviceudbyderens viden og færdigheder

Udstyr (tangibles) Værktøj, maskiner og teknisk udstyr

Teknisk reliabilitet (technical reliability) Serviceudbyderens evne til at udføre opgaverne
korrekt

Elementer i soft process quality Operationalisering

Pålidelighed (reliability) Serviceudbyderens evne til at overholde kontrakter,
budgetter, aftaler og deadlines

Reaktionstid (responsiveness) Hurtighed til at påtage sig og udføre serviceydelsen

Tilgængelighed (access) Er det nemt at få kontakt med serviceudbyderen?

Forståelse (understanding) Serviceudbyderens evne til at forstå kundens behov

Sikkerhed (security) Føler kunden sig sikker på, at oplysninger behandles
konfidentielt?

Professionalisme (courtesy) Er serviceudbyderen korrekt i sin optræden og i sin
behandling af kunden?

Relationer Samarbejdet mellem kunden og serviceudbyderen

Kommunikation Lytter serviceudbyderen til kunden og informerer
denne om projektets gang?

Elementer i client factors Operationalisering

Ressourcer Tid, viden og kompetencer, økonomiske ressourcer,
der afsættes til at gennemføre projektet

Opbakning fra ledelsen Opbakning til projektet både i opstartsfasen og i
resten af forløbet

Kommunikation To vejs kommunikation om formålet med og forløbet
af projektet

Medarbejder indflydelse Har de medarbejdere og afdelinger som er berørt af
projektet haft mulighed for indflydelse?

Forandringsvillighed i organisationen Opfattes det som fordelagtigt at implementere
projektet i organisationen?

Elementer i outcome quality Operationlisering

Overførsel af viden Er kunden i stand til at bruge ”løsningen” i praksis?

Opfyldt tilbud Har serviceudbyderen levet op til det kunden blev
lovet?

Målopfyldelse Er målet med projektet nået?

Yderligere positive effekter Er der opstået ikke forudsete positive effekter som
følge af projektet?

Accept i organisationen Er resultatet af projektet blevet modtaget positivt
internt i kundens organisation?
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