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Danske Bank går frem på flere parametre i Bankanalysen 2015 – deriblandt kundetilfredshed og loyalitet. Arkivfoto: Jeppe Carlsen 

Af Thomas C. Høie

Danske Bank er blandt de 

tre banker i Danmark, der 

har allermest utilfredse kun-

der. Men nu peger pilen i den 

rigtige retning.

Andelen, der 

overvejer at for-

lade Danske 

Bank, er steget 

hvert år siden 

2010, men sidste år stabilise-

rede andelen sig omkring 39 

pct. I Bank analysen 2015 fra 

Analyse Danmark er andelen 

faldet til 34 pct.

“Vi er glade for, at kundetil-

fredsheden går den rigtige vej, 

men vi er endnu ikke der, hvor 

vi gerne vil være,” siger Tho-
mas Mitchell, chef for Danske 

Banks privatkunder.

For Nordea er udviklingen 

modsat – fra 22 pct. sidste år 

til 31 pct. i årets analyse.

“Danske Bank ligger stadig 

ikke vældigt godt, men de er 

på vej frem. Samtidig går Nor-

dea tilbage, så spørgsmålet 

er, hvornår de krydser hinan-

den,” siger Henrik Feindor 
Christensen, adm. direktør i 

Analyse Danmark.

Mange overvejer skift
Bankanalysen viser, at hver 

fjerde dansker overvejer at 

skifte pengeinstitut.

“Der er flere, der overvejer at 
skifte, end dem der faktisk gør 

det. Blandt andet begrunder de 

det med, at et skifte er besvær-

ligt. Samtidig er der flere, der 
oplever, at de i virkeligheden 

ikke får et meget bedre tilbud 

andre steder,” siger Henrik Fe-

indor Christensen.

Danske Bank går frem på 

flere parametre, viser årets 
undersøgelse. Den samlede 

karakter er 6,7, mod 6,5 sidste 

år. 

Anbefalingsvilligheden – 

målt ved loyalitetsindikatoren 

Net Promotor Score – er også 

gået frem for Danske Bank i 

2015, mens den er gået tilbage 

for Nordea.

“Begge ligger dog på et 

meget lavt niveau, og de har 

begge flere “bagvaskere” end 
“ambassadører”,” pointerer 

Henrik Feindor Christensen.

Fra salg til tilfredshed
Thomas Mitchell henviser til, 

at Thomas F. Borgen iværk-

satte en stribe tiltag i Danske 

Bank efter, at han tiltrådte 

som koncernchef i efteråret 

2013.

“Tidligere var vores rådgi-

vere i højere grad fokuseret 

på salg. Nu er det eneste, råd-

givere bliver målt på, kunde-

tilfredshed og -udvikling, og 

kunderne skal opleve, at vi er 

hjælpsomme og kompetente. 

Alle vores 3000 rådgivere har 

kundeperspektivet og går i 

samme retning,” siger han.

De banker, der får højeste 

gennemsnitskarakter i Bank-

analysen, er Middelfart Spa-
rekasse, Nørresundby Bank 

(fusioneret med Nordjyske 
Bank) og Frøs Herreds Spa-
rekasse.

BankNordik har laveste 

gennemsnitskarakter, fulgt af 

Danske Bank. 

“Danske Bank skal være 

blandt de bedste, men jeg må 

bare leve med, at det tager lidt 

tid. I 2013 og 2014 mistede vi 

færre kunder, og i 2015 har vi 

en positiv udvikling i antal 

Nemkonto for første gang i 

mange år,” siger Mitchell.

De store banker har generelt 

mest utilfredse kunder ifølge 

Analyse Danmark.

“Hovedårsagen, som folk 

opgiver for at være i en af de 

to store banker, er, at de altid 

har været kunder. Det er ikke 

et specielt godt parameter for 

at tiltrække nye kunder,” siger 

Henrik Feindor Christensen.

Middelfart Sparekasse har 

en målsætning om, at kun-

derne skal mærke, at banken 

gør en ekstra indsats, for-

tæller adm. direktør Martin 
Baltser.

”Vi er et pengeinstitut ba-

seret på nærhed og tætte re-

lationer mellem medarbejdere 

og kunder,” siger han.

thho@borsen.dk

Danske Bank sætter 
prop i kundeflugt
antallet af danske Bank-kunder, der  

vil skifte bank, falder. “Vi er endnu ikke 

der, hvor vi gerne vil være,” siger  

bankdirektør Thomas Mitchell
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Af Thomas C. Høie

Nordea er den tredje dårlig-
ste bank i Bankanalysen 

2015 fra Analyse Danmark, 
og var til sammenligning ni-
ende dårligst sidste år. 31 pct. 
af kunderne siger samtidig, at 
de overvejer at skifte penge-
institut.

“Jeg er rigtigt ked af, at flere 
kunder overvejer at vælge os 
fra,” siger Torben Laustsen, 
chef for privatkunder i Nordea 
Danmark.

Blandt mulige forklaringer 
peger Laustsen på, at Nordea 
havde problemer med deres 
netbank 30. april.
“Der har også været længere 

ventetid på vores 24/7-telefon-
tjeneste. Da vi blev opmærk-
somme på det, satte vi ind med 
flere ressourcer,” siger han.

Vil føle sig værdsat
Nordea-kunderne, der over-
vejer at skifte bank, angiver 
“føler mig ikke værdsat som 
kunde” som den vigtigste for-
klaring.

“Vores kunder skal selvføl-
gelig føle sig værdsat. I maj 
havde vi en nettotilgang af 
kunder, men det er lige så 
vigtigt at holde på de eksiste-

rende kunder. Nordeas mål-
sætning er at få den plads, 
vi havde tidligere, tilbage, 
og vi arbejder hver dag for 
at blive bedre,” siger Torben 
Laustsen.

kvalitet på rådgivningen og 
at kunderne føler sig værdsat 
er vigtigst, når bankkunderne 
skal vurdere deres tilfredshed, 
fremgår det af Bankanalysen.

“kunderne er glade for di-
gitalisering og nye applika-
tioner, med det er ikke det, 
der binder dem. rådgiveren 
og den personlige kontakt er 
de vigtigste parametre for dan-
ske bankkunder, mens digitale 
løsninger er noget, man tager 
for givet. Vi ser også, at jo mere 
kontakt man har med banken, 

jo mere tilfreds er man,” siger 
adm. direktør i Analyse Dan-
mark Henrik Feindor Chri-
stensen.

“It er ikke loyalitetsskaben-
de, medmindre banken ligger 
langt foran,” siger han.

Generelt er karaktererne til 
mobil- og tabletbanker gode, 

mens 30 pct. i analysen op-
lyser, at de bruger filialerne 
årligt eller sjældnere. 41 pct. 
bruger filialerne mellem en 
gang i kvartalet og halvårligt.

“kundekontakt behøver ikke 
nødvendigvis at være en filial i 
nærheden, det kan også være 
et onlinemøde eller over tele-
fonen. kunden vil bare gerne 
blive taget alvorligt,” siger 
Henrik Feindor Christensen.

thho@borsen.dk

Nordea: rigtigt ked af resultatet

Torben Laustsen,  
chef for privatkunder  
i Nordea Danmark. Foto: PR

Henrik Feindor Christensen, 
direktør,  Analyse Danmark

“Kunderne  
er glade for  

digitalisering og 
nye applikationer, 

men det er  
ikke det der  
binder dem”

 ■  Bankanalysen er udarbejdet af analyse danmark og 
udkom første gang i 2003.

 ■  undersøgelsen er gennemført mellem marts og april 
2015 i Analyse Danmarks befolkningspanel, der består af 
danskere over 18 år med en bankforbindelse.

 ■ 7370 personer har deltaget.
 ■ �Data�er�efterstratificeret,�så�det�matcher�befolknings-
sammensætningen på køn, alder og religion jævnfør 
danmarks statistiks fordelinger.

 ■  De enkelte pengeinstitutter optræder kun med navn, hvis 
mindst 50 respondenter fra den pågældende bank har 
deltaget i undersøgelsen.             

Kilde: Analyse Danmark

FAKTA    Bankanalysen 2015
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