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KUNDEORIENTERING – 24 inspirationsartikler med aktuelle trends og 
praktiske eksempler henvender sig til alle ledere, som ønsker inspiration 
og praktiske eksempler på, hvordan man kan arbejde med ”Kundeori-
entering”; herunder Customer Experience Management, Net Promoter 
Score, Service Design, Zero Moment of Truth og mange andre af tidens 
aktuelle begreber og værktøjer. 

Med sit brede faglige indhold giver KUNDEORIENTERING – 24 inspirati-
onsartikler med aktuelle trends og praktiske eksempler viden og hjælp til 
virksomhedslederens indsats mod en mere kundeorienteret virksomhed. 
Det gavner både kunderne og virksomheden.

Bogens 24 inspirationsartikler er inddelt i 5 dele:

Del 1:  Det ”nye” i Customer Experience Management

Del 2:  Kundeorienteringstrends

Del 3: Kundefokuseret ledelse – det rette mindset

Del 4: Net Promoter Score, business casen og ambitionsniveauet  
 for kundetilfredshed

Del 5: Implementering af en kundeorienteret kultur

Bogen er skrevet af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere, 
som har mere end 25 års erfaring med arbejdet i at skabe mere kunde-
orienterede virksomheder. 
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Klaus Lund publicerer løbende en række 
aktuelle artikler om kundeorientering og 
strategiimplementering, tillige med at han 
løbende skriver blogs med ledelsesinspira-
tion til Dagbladet Børsen.

Klaus Lund har tidligere udgivet otte ma-
nagementbøger inden for kundeoriente-
ring bl.a. ”Introduktion til Service Manage-
ment”, ”Total Quality Management”, ”CRM 
– Implementering af kundeorienteret ledel-
se” og ”Business Excellence ”.

Klaus Lund & Partnere har domicil i inspire-
rende omgivelser på det smukke Bernstorff 
Slot i Gentofte

KUNDEORIENTERING
 
Øget KUNDEORIENTERING  har fået en end-
nu væsentligere plads på virksomhedernes 
strategiske agenda i de seneste år og den-
ne trend vil klart fortsætte.”Kundefokuseret 
ledelse” betragtes af de fleste efterhånden 
også som en selvstændig ledelsesdisciplin 
men er ofte et ”missing link” i mange virk-
somheders ledelsesuddannelser herunder 
også i ajourføringen af topledelsesgruppen 
på dette område.
 
Bogens 24 inspirationsartikler med aktuel-
le trends og praktiske eksempler er et godt 
fundament, hvis man vil have et overblik 
over, hvilke ting førende virksomheder har 
fokus på inden for KUNDEORIENTERING
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Det altoverskyggende formål med denne bog ”KUNDEORIENTERING – 
24 inspirationsartikler med aktuelle trends og praktiske eksempler” 
er at inspirere ledere på alle niveauer samt andre, som arbejder pro-
fessionelt med at blive en mere kundefokuseret virksomhed i praksis. 

Bogens hovedfokus, som titlen også indikerer, er at formidle, hvad 
det er for nogle væsentlige trends, der rører sig i arbejdet med at 
skabe lønsomme, kundeorienterede virksomheder, og den er illustre-
ret med en lang, lang række små praktiske eksempler på, hvordan 
det kan gøres i virkeligheden. Bogens formål er derfor mere inspira-
tion end en lærebog om kundeorientering til CBS. Alle de valgte ek-
sempler og budskaber er fagligt validerede, men uden at bringe de 
mange forskningsresultater og de lidt mere akademiske modeller og 
betragtninger med ind i bogen. Det bliver i en anden bog.

”KUNDEORIENTERING – 24 inspirationsartikler med aktuelle trends 
og praktiske eksempler” er inspireret af de mange Børsen-blogs, 
som jeg løbende publicerer. En lang række af de bedste er valgt ud til 
denne bog. Derfor er bogen også kendetegnet ved, at alle omtalerne 
af trends og eksempler er på 1-2 sider for at gøre det overskueligt og 
nemt at læse. Alle mine Børsen-blogs, som anvendes i bogen her, er 

Forord
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blevet opdateret. Der er til hvert lille afsnit tilføjet nogle refleksions-
spørgsmål, som forhåbentlig kan sætte lidt ekstra tanker i gang hos 
læseren og måske i hele jeres ledelsesgruppe. Tanken med bogen er 
også, at man med de mange temaer inden for kundeorientering kan 
få et overblik over, hvor det måske kan være relevant som leder eller 
som virksomhed at gå mere fagligt i dybden efterfølgende.

Jeg håber, at du får rigtig god inspiration og lyst til at skubbe endnu 
mere proaktivt på virksomhedens kundeorienteringsrejse.

God læselyst! 

Klaus Lund 
Adm. direktør

Klaus Lund & Partnere
kl@klauslund.dk
www.klauslund.dk

PS: Har du kommentarer eller spørgsmål til bogen, er du naturligvis 
altid velkommen til at skrive til mig.
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