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Naturens ressourcer  

- Vores arv - Vores ansvar 

Vores mål er at være det 
forsyningsselskab, som 
kunderne selv ville vælge,  
hvis de havde et valg 



Naturens ressourcer  

- Vores arv - Vores ansvar 

Vi møder kunderne i øjenhøjde 

 

Hovedpunkt i vores strategi 2010  
– og stadig i 2015: 

Mission 

Vi forsyner mennesker 
nemt, ordentligt og  

bæredygtigt 
 

 
 

Strategisk fokus 

Vi samarbejder med kunderne  
om deres løsninger og udvikler  

fælles viden og forretning 



Naturens ressourcer  

- Vores arv - Vores ansvar 

Vi møder kunderne i øjenhøjde 

• Også når vi bygger fremtidens 
genbrugsplads  
- og Arwos Landsbyen 

Vores genbrugsvejledere  
møder store som små kunder 



Kundernes 
selskab 
(ikke kommunens) 

Vi møder kunderne i øjenhøjde 

• Vi har kunder, aldrig borgere  
– det skaber nærhed 

• Arwos er dermed kundernes 
selskab, ikke kommunens…  
 
(lidt provokerende måske) 



Vi møder kunderne i øjenhøjde 
 

•Indflydelse er platformen for 
al kommunikation med 
kunderne 

•Helhed i det vi gør 

•vi gør, hvad vi siger… 

Mere end 
1.034 artikler 
 
i lokale og nationale 
medier  

i perioden 2010-2014 

Arwos var  
et emne i 
KV2013 

 
37 
kandidater 
til forbruger-
valget 2013 
 



Besøgende 
nr. 500.000 
på arwos.dk 
er passeret! 

Kundeservice i øjenhøjde 

Vi tager udgangspunkt i kundernes hverdag –ikke vores 
 
 
 
• Nogle vil helst tale med os:  

Åbningstid på telefon og for 
personlig henvendelse 

Mails besvares 
og afsluttes 
inden for 3 dage 

 
99,5% af alle 
telefoner 
besvares 

• Nogle vil helst klare det selv: 
Selvbetjenings- og sms-løsninger 

• Se regninger 

• Lave betalingsaftaler  
(kan vi ikke pt, men vi vil) 

• Min skraldespand er ikke blevet tømt 

• Tilmelde sig sms-services 



Vi møder kunderne i øjenhøjde 

• Kundepanel kun et af redskaberne 

• Snakker med kunderne, når vi møder 
dem – også naboen på vejen 

• Annoncering, håndbog, hjemmeside, 
facebook mv 

• Facebook bruges til at skabe kontakt 

125 
medlemmer af 
kundepanelet 

Svarprocent over  
65 hver gang  
– og højere, når vi 
rammer plet med 
emnet 

”Vores 
kundepanel 
siger…” = skyts 
til medierne  



Kundepanel 
 

Fordele 

•I løbende dialog med kunderne 

•Hurtige undersøgelser med hurtige svar 

•Åbne spørgsmål kan sætte fokus på skjulte 
problemstillinger 

•Test i kundeservice og andre steder 

Udfordringer 

•Sikre at panelet er repræsentativt 

•Det forpligter at spørge kunderne…  
man får svar på tiltale 



Kundepanel • Startet oktober 2013 

• Rekrutteret via annoncering og ved 
arrangementer 

• Mål om 250 respondenter - vejet, så de  
passer med demografiske variable på køn,  
alder, boligform mm. 

• Spørgeskema udsendes ved behov  
– max 5 spørgsmål pr. gang og altid  
et åbent kommentarfelt 

• Respondenterne aflønnes ved 
præmieudtrækning 



Spørgsmål og gevinster – okt 2013-maj 2014 Kundepanel 

Hvad vil du betale 
for service ? 

Bliver løbende brugt til at 
vurdere takst og service 

Ny hjemmeside – 
input til opbygning 

Ny hjemmeside lanceret med 
meget flot tilbagemelding fra 
kunder og medarbejdere 

Årlig Arwos 
håndbog  

Input til indhold 



Jeg synes ikke, jeg har et kedeligt liv, og jeg 
har rigeligt at se til... men jeres folder/ 
håndbog er så lækker og letlæst, at den gled 
ned sammen med reklamer og ugeaviser 
(hvoraf jeg ikke husker noget, -men ved nu 
blandt andet at jeg kan smide mine gamle 
pander i min grønne skraldespand og putte 
mine pærer i en pose ovenpå skraldespanden 
samt at mine hullede sokker har værdi.) 
  
Dette er ros. Fed folder! 
  
Udtalelse fra kunde, marts 2014 


