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LÄGRE REKOMMENDATI ONSBENÄGENHE T
Drygt hälften av kunderna kan tänka sig att 
rekommendera Särnmark Assistans till någon med 
assistans behov. Andelen kritiker har ökat något sedan 
mätningen 2021 och NPS-värdet har sjunkit från +42 år 
2021 till +28 i årets mätning. Särnmarks NPS ligger 
fortfarande på en godkänd nivå och har fler kunder som 
kan tänka sig att rekommendera Särnmark än de som 
inte kan tänka sig det.

FORTSAT T MYCKET NÖJDA KUNDER
Särnmark uppnår i årets undersökning ett NKI (Nöjd 
Kund Index) på 71 på skalan 0-100, vilket är ett mycket 
bra resultat som visar på att kunderna generellt är 
mycket nöjda. Dock två indexenheter lägre jämfört med 
föregående mätning. Egna arbetsgivare uppnår fortsatt 
högst NKI-nivå (83) medan BAS-modellen uppnår ett 
jämförelsevis lägre värde (66).

Sammanfattning

FÖRDELAKTI G A KVALI TE TSO MRÅDEN 
ATT PRIORITERA
Kundansvarig, ekonomi och löneavdelning är de 
kvalitetsområden som i störst utsträckning skulle öka 
den totala nöjdheten bland kunderna. Dessa tre 
områden har i stor utsträckning  hög påverkan på NKI 
och uppnår i jämförelse med andra kvalitetsområden i 
årets undersökning en lägre nivå. 

STABILA RESULTAT KVALITE TSO MRÅDENA
Samtliga kvalitetsområden uppnår mycket goda resultat och 
jämfört med föregående år så ligger Särnmarks
kvalitetsområden på jämna nivåer. Årets undersökning visar 
på en tydlig förbättring avseende klagomålshantering och 
ekonomi men en något försämrad nivå för jurister.
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MODELL

NKI – Nöjd kund Index
Förklaringsfaktorer Totalintryck Framgångsfaktor

Växel/reception

Assistenter

Jurister

Löneavdelning

Kundansvarig

Jour och Bemanning

Ekonomi

Klagomålshantering

Resursassistenter

NKI NPS

Förklaringsfaktorer mäter hur kunderna upplever samarbetet med 
Särnmark. De är rangordnade efter sitt samband med NKI; starkast högst upp 
och svagast längst ned.

Nöjd Kund Index − NKI är ett 
mått på kundernas övergripande 
nöjdhet med Särnmark 
Assistans och byggs upp av 
frågorna:

- Hur nöjd är du totalt sett med 
Särnmark?

- Hur väl uppfyller Särnmark 
dina förväntningar?

- Föreställ dig ett 
assistansföretag som är perfekt i 
alla avseenden. Hur nära tycker 
du Särnmark kommer detta ideal 
idag?

Lojalitetsindex mäter de 
önskvärda beteenden som drivs 
av hög nöjdhet bland kunderna 
och byggs upp frågan:

- Hur troligt är det att du skulle 
rekommendera Särnmark till 
någon med assistansbehov?

Kundombud

Nykund
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Helhetsfrågor

Medel Ingen 
åsikt

1 7,6 2%

2 7,4 2%

3 7,3 5%

Hur nöjd är du totalt sett med Särnmark?

Hur väl uppfyller Särnmark dina förväntningar?

Föreställ dig ett assistansföretag som är perfekt i alla avseenden. Hur nära 
tycker du Särnmark kommer detta ideal idag?

77

73

71

11

12

15

12

15

14

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(7-10) (5-6) (1-4)

1) Betygsskala: 1= Mycket missnöjd, 10= Mycket nöjd
2) Betygsskala: 1= Inte alls, 10= Helt och hållet
3) Betygsskala: 1= Mycket långt ifrån, 10= Mycket nära

Majoriteten av Särnmarks kunder är nöjda totalt sett och 
drygt sju av tio anser att Särnmark uppfyller deras 
förväntningar.

Snabb hjälp 
med problem 

och varit 
tillgängliga

Jag tycker att de 
är lätta att 

diskutera och 
lösa problem 

med
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Generella frågor

Medel Ingen 
åsikt

4,4 2%

4,3 3%

4,0 6%

4,0 2%

4,0 3%

3,9 5%

3,9 8%

3,7 6%

Jag får själv bestämma över utformningen av min assistans

Särnmark är kunniga inom området personlig assistans

Särnmark erbjuder nära personlig service

Särnmark visar engagemang för mig som kund

Jag är nöjd med Särnmarks tillgänglighet

Särnmark är duktiga på att lösa problem

Särnmark håller vad man lovar

Särnmark arbetar långsiktigt med min assistans

84

85

74

71

67

71

68

61

10

9

14

17

19

15

14

21

7

6

12

12

14

13

18

18

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

Överlag ges höga betyg i de generella frågorna. Mest 
nöjda är kunderna med huruvida de själva får 
bestämma över utformningen av deras assistans och 
kunnigheten inom området personlig assistans.

Svårt med 
tillgängligheten för mig 
som är oerfaren att våga 
fråga saker och få tid att 
kunna fråga.

Jag har fått åka på 
aktiviteter jag velat 
utan problem.
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RESULTAT

NPS – Net Promoter Score

Särnmarks NPS-värde uppgår i år till 28 procent på 
skalan -100 till 100 procent. Det är ett högt resultat som 
innebär att andelen kunder som kan tänka sig att 
rekommendera Särnmark är högre än andelen kunder 
som inte kan tänka sig det.

Mycket troligt 10

9

8

7

6

5

4

3

2

Inte alls troligt 1

Hur troligt är det att du skulle rekommendera Särnmark till någon med assistansbehov?

44%

9%

15%

8%

5%

5%

3%

5%

3%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Promoters (9-10): 53%

Passives (7-8): 23%

Detractors (1-6): 24%

NPS: 28%
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Kundansvarig

Medel Ingen 
åsikt

4,0 1%

4,2 2%

4,1 2%

4,1 6%

4,0 3%

3,9 2%

Jag är som helhet nöjd med min kundansvarige

Min kundansvarige har god tillgänglighet

Min kundansvarige visar god kunskapsnivå kring frågor som rör personlig 
assistans

Min kundansvarige visar engagemang för mig som kund

Min kundansvarige ger god service

Min kundansvarige återkommer till mig inom utlovad tid

74

77

74

76

74

70

9

12

12

15

10

16

17

11

14

9

16

14

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

Min kundansvarig 
och juristerna, 
dom (Särnmark) 
bryr sig om mig.

När jag har fått kommunicera med 
nuvarande kundansvarig som gör 
ett utomordentligt bra jobb. Samt 
kontakten med HR som hjälpt mig 
när kundansvarig inte kunnat.



6

RESULTAT

Ekonomi

47 procent av kunderna har tagit del av 
ekonomirapporter och/eller haft frågor kring sin 
assistansekonomi under de senaste 12 månaderna 
(43 procent 2021).

Baserat på 76 kunder, de som har tagit del av ekonomirapporter och/eller haft frågor kring sin assistansekonomi. 

Medel Ingen 
åsikt

4,2 9%

4,1 22%

4,0 12%

3,6 9%

Jag får tydliga svar på de frågor jag har kring assistansekonomin

Den ekonomiska rapporteringen är enkel att förstå

Jag har tillit till den ekonomiska rapporteringen

Jag får återkoppling på mina ekonomirelaterade frågor inom utlovad tid

75

71

70

54

19

19

16

30

6

10

13

16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

Tilliten till den ekonomiska rapporteringen är hög. 
Kunderna är också mycket nöjda med hur tydliga svar 
de får på sina frågor kring assistansekonomi samt hur 
väl de får återkoppling inom utlovad tid.
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Jurister
19 procent av kunderna har tagit hjälp av Särnmarks
jurister under de senaste 12 månaderna (22 procent 
2021).

Baserat på 35 kunder, de som varit i kontakt med Särnmark Assistans jurister under de senaste 12 månaderna.

Medel Ingen 
åsikt

4,3 6%

4,4 6%

4,3 9%

4,2 3%

4,2 6%

Juristerna ger god service

Juristerna återkommer till mig i utlovad tid

Juristerna har god tillgänglighet

Jag har kunnat förlita mig  på juristernas kompetens i de ärenden jag fått hjälp i

Jag är som helhet nöjd med juristerna 85

85

84

76

79

6

9

13

18

12

9

6

3

6

9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

Juristerna uppnår mycket goda resultat i alla 
avseenden. Utmärkande är den goda servicen samt 
återkopplingen i utlovad tid.
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Assistenter

Medel Ingen 
åsikt

4,4 2%

4,4 2%

4,2 2%

4,1 3%

Jag känner mig trygg med mina assistenter

Mina assistenter har rätt kompetens för att utföra arbetet

Jag är nöjd med assistenternas kontinuitet (dvs att assistenterna inte byter 
arbete för ofta)

Jag är nöjd med assistenternas bemötande 87

87

77

75

9

9

15

17

5

4

7

8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

Nästan nio av tio kunder är nöjda med assistenternas 
bemötande och känner sig trygga med dem.

Att assistenterna har hållit 
sej friska, måste alltså 
varit försiktiga på fritiden, 
följt Särnmarks råd.

Att det fanns en 
assistent att tillgå som 
är bra och kompetent.


	Sammanfattning
	NKI – Nöjd kund Index
	Helhetsfrågor
	Generella frågor
	NPS – Net Promoter Score
	Kundansvarig
	Ekonomi
	Jurister
	Assistenter

