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Introduksjon: Prosjektet
▪

Hjørgunn gård er eid av Sanitetskvinnene, og har i en årrekke tatt i mot mennesker med særskilte behov i alle aldre.
Hjørgunn jobber med rehabilitering og terapi gjennom mestring, arbeidstrening og omgang med dyr. De tilbyr blant
annet terapiridning for funksjonshemmede, opplæring i en annen setting for barn som ikke finner seg til rette i
klasserommet, praksis for personer utenfor arbeidsmarkedet, og et helt nytt tiltak for ungdom i ferd med å droppe ut av
videregående skole. Hjørgunn trenger Prosperas hjelp til å gjennomføre en brukerundersøkelse.

▪

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

▪

Hjørgunn gård har en rekke tilbud rettet mot ulike målgrupper. Formålet med prosjektet er å undersøke og
dokumentere kvantitativt og kvalitativt verdien Hjørgunns tiltak skaper for sine brukere. Funnene oppsummeres i en
rapport og en presentasjon som kan benyttes opp mot eksterne partnere.

▪

Teamet skal:
•
Utforme og gjennomføre en kvalitativ brukerundersøkelse med mellom 4-7 brukere
•
Utforme og gjennomføre en kvanitativ brukerundersøkelse med en ønsket responsrate på minimum 50%

Introduksjon: Teamet
▪

Prosjektleder Fredrik Brostrøm-Hansen
•
Digital konsulent
•
•

▪

Konsulent Mona Sognlien
•
Lærer
•
•

▪

Lang erfaring som konsulent innen markedsføring, markedsanalyse
Hovedfag i sosiologi ved Universitetet i Oslo

Konsulent Merethe Slensvik Halvorsrød
•
Forretningsrådgiver, Markedspartner/Eker Group
•
•

▪

Prosjektleder-erfaring fra reklamebransjen
BSc Internasjonal markedsføring, HiO

Salg, marketing, branding
MBA, BI

Konsulent Erik Andreas Christensen
•
Senior Produktsjef, Brynild Gruppen AS
•
•

Marketing, salg
MSc Marketing, BI

Situasjonsanalyse og undersøkelsesdesign
●

Basert på oppstartsmøtet på Hjørgunn Gård og fortløpende dialog med daglig leder Monica Berg Fluske, har
Prospera-teamet utarbeidet og gjennomført totalt tre kvalitative og kvantitative undersøkelser

●

De tre undersøkelsene har tatt for seg følgende tilbud:
●

●

●

Skolegård
○

Kvalitativ undersøkelse basert på spørreskjema/samtaleguide og intervjuer

○

Målgruppe: Foreldre/pårørende, lærere og assistenter

Ridefysioterapi
○

Kvantitativ undersøkelse basert på spørreskjema

○

Målgruppe: Brukere/ryttere, foreldre/pårørende og ledsagere/assistenter

Kriminalomsorg
○

Kvalitativ undersøkelse basert på spørreskjema/samtaleguide

○

Målgruppe: Saksbehandlere

Hovedfunn
▪

▪

▪

Skolegård
1.

Svært mange fornøyde brukere, som har større utbytte jo lenger de benytter tilbudet

2.

Svært høy tilfredshet med tilbudet, samt sannsynlighet for å anbefale tilbudet til andre

3.

Forbedringspotensiale innen generell informasjonsdeling og kompetanse om brukernes diagnoser

Ridefysioterapi
1.

Flertallet opplever bedring på mange viktige områder

2.

Svært høy tilfredshet med tilbudet, og svært stor andel vil anbefale det til andre

3.

Generelt godt tilfreds med mange praktiske forhold, men ser også noen forbedringspunkter

Kriminalomsorg
1.

Tilbudet oppfattes som svært viktig, og det bidrar til ønskede forbedringer hos brukerne

2.

Toppscore både på tilfredshet med tilbudet og sannsynlighet for å anbefale det til andre

3.

Generelt godt tilfreds med praktiske forhold, men har også noen tips til forbedringer

Ridefysioterapi
Analyse og resultater

Har helt konkret erfaring fra det … etter årevis med terapiridning
annet sted. Takk for at Hjørgunn finnes! …Hadde jeg bodd i
nærheten, ville jeg vært her flere dager i uka som frivillig. Det
virker så trivelig fellesskap her. Ble veldig godt tatt imot på telefon
da jeg kontaktet Hjørgunn. Min angst/usikkerhet ble møtt så
vennlig og med respekt da jeg kom hit.

Bakgrunn om undersøkelsen, respondentene og brukerne
▪

Undersøkelsen belyser forhold knyttet til ridefysioterapi, samt spørsmål om praktiske forhold ved Hjørgunn og
generell tilfredshet med tilbudet

▪

Undersøkelsen ble gjennomført via spørreskjema på papir, som ble delt ut til aktuelle respondenter. Besvarelser ble
lagt i lukket konvolutt i postkasse på Hjørgunn. De var ikke merket med navn, og undersøkelsen var dermed anonym

▪

Respondentene var enten brukere/ryttere, foreldre/pårørende eller ledsagere/assistenter. Sistnevnte gruppe er klart
størst, og utgjør med 65 prosent av besvarelsene en betydelig del av totalresultatene. Vi har derfor også sett på
undergruppene, der dette har vært mulig

▪

Av de som fikk utlevert spørreskjema, svarte 95 personer. Dette tilsvarer en svarprosent på drøyt 63, som kan sies å
være en grei respons i en slik undersøkelse

▪

Skjemaet ble før utsendelse testet gjennom intervjuer med sju respondenter. Dette ga oss også mulighet til ekstra
fordypning i de belyste temaene, og vi fikk følgelig også en viss kvalitativ tilnærming til oppdraget

Hovedfunn
▪

Hjørgunn Ridefysioterapi har svært mange fornøyde og lojale brukere, ledsagere og pårørende. At brukerne er svært
opptatt av å møte til avtalt time, tyder også at tilbudet ved Hjørgunn er viktig for dem

▪

Ni av ti er klart fornøyde med Hjørgunn RIdefysioterapi, og ni av ti ville klart anbefale dette tilbudet hos Hjørgunn til
andre. Sammenlignet med tilsvarende resultater i andre typer tilfredshetsmålinger, kommer Hjørgunn svært godt ut
på total tilfredshet med tilbudet og sannsynlighet for å anbefale.

▪

De aller fleste brukerne opplever fysiske forbedringer allerede i løpet av det første året. I tillegg til dette opplever enda
flere økt mestring og bedre livskvalitet.

▪

En betydelig andel har brukt tilbudet veldig lenge, så Hjørgunn synes å ha en stabil «kundegruppe».

▪

Det er litt småplukk rundt det praktiske, selv om resultatene er gode også her. Men dette synes i liten grad å telle i
totalvurderingen og når det gjelder sannsynlighet for å ville anbefale tilbudet til andre, dvs. framstå som en
ambassadør for Hjørgunn

Informasjon om respondentene i undersøkelsen
▪

Rolle
1.

Bruker/Rytter:

22 % (21)

2.

Foreldre/pårørende:
Ledsager/assistent:

13 % (12)
65 % (61)

3.

▪

Hvor lenge fulgt opp rytter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ledsager/assistent

Foreldre/pårørende

0-3 måneder
4-5 måneder

8 % (5)
25 % (15)

8 % (1)
8 % (1)

6-12 måneder
Over 1 år, men maks 2 år
Over 2 år, men maks 3 år
Over 3 år, men maks 4 år

20 % (12)
8 % (5)
7 % (4)
7 % (4)

17 % (2)
8 % (1)
8 % (1)

5 år eller mer
Vet ikke

20 % (12)
5 % (3)

42 % (5)
8 % (1)

Informasjon om de brukerne/rytterne det handler om
▪

▪

▪

Kjønn
1.

Kvinner

45 % (42)

2.

Menn

55 % (51)

1.

Under 10 år

27 % (25)

2.
3.

10-19 år
20-39 år

17 % (16)
24 % (22)

4.

Over 40 år

32 % (30)

Hvor lenge benyttet Hjørgunn Ridefysioterapi
1.
0-6 måneder
3.
4.
5.
6.
7.

▪

28 % (24)

•

Psykiske helserelaterte forhold
Både fysiske og psykiske forhold

3 % (3)
66 % (57)

•

Andre forhold

3 % (3)

Mer om årsak
•
Habilitering
•
•

Rehabilitering
Habilitering og rehabilitering

78 % (61)
18 % (14)
4 % (3)

13 % (12)

7-12 måneder
Over 1 år, og maks 3 år

9 % (8)
24 % (22)

▪

Det er betydelig spredning i kjønn, alder og hvor lenge brukeren
har benyttet tilbudet

Over 3 år, og maks 5 år
Over 5 år, og maks 10 år

8 % (7)
18 % (16)

▪

Over 10 år
Vet ikke

21 % (19)
8 % (7)

Når det gjelder årsaker, er det kombinasjonen fysiske og psykiske
årsaker som utgjør mesteparten. Det er også klart flere som er på
habilitering enn rehabilitering

▪

Nesten alle har møtt til avtalte timer hver gang eller de fleste
gangene. De få som har møtt sjeldnere, forklares gjerne med
sykdomsforfall. Svarene – og ikke minst kommentarene - tyder på
at det er svært viktig for mange å få møtt til timene. Flere nevner
det også som klart negativt når en time blir avlyst

Hvor ofte bruker har møtt til avtalt time
2.

Hver gang eller nesten hver gang
De fleste gangene

74 % (68)
23 % (21)

3.

Halvparten eller sjeldnere

3 % (3)

1.

Årsak til å bruke tilbudet
•
Fysiske helserelaterte forhold
•

Alder

2.

▪

▪

Flertallet opplever at rytteren har blitt bedre på viktige områder i løpet av perioden
de har benyttet ridefysioterapi ved Hjørgunn
▪

Grafen viser noen områder hvor treningen kan forventes å gi endringer.
Alle områder viser betydelige andeler positive svar

▪

Mellom 15 og 23 % har svart ‘vet ikke’. De er med i grafen for å vise
helheten. Hvis vi kun ser på svarene til dem som har uttalt seg om
endringer, blir bildet enda bedre, som vist nedenfor

▪

Andelene noe/mye bedre på fysiske forhold blir uten ‘vet ikke’-svarene:
•
Balanse 67 %
•
Konsentrasjon 61 %
•

Koordinasjon 59 %
Fysisk styrke 58 %

•

Bevegelse 53 %

•

▪

På forhold knyttet til samspill med andre er andelene:
•
Relasjon til andre 59 %
•

▪

Størst opplevd endring er det på forhold knyttet til glede og ferdigheter:
•
•

Andeler er vist som prosent. Antall svar på hvert tema: 78-86 svar

Sosial tilpasning 58 %
Følelse av mestring 76 %
Generell livskvalitet 72 %

▪

Selv om Hjørgunns tilbud bidrar til ønskede endringer, vil det naturligvis
også kunne være andre forhold som kan ha hatt positiv innvirkning

▪

Noen ryttere kan også ha hatt god funksjon på enkelte områder fra før
av, slik at det ikke er oppgitt noen bedring i den perioden det er svart for

▪

I et par tilfelle er det oppgitt at rytter har blitt dårligere på områder, men
det oppgis å skyldes andre forhold enn tilbudet ved Hjørgunn

Et klart flertall av de tre respondentgruppene har opplevd forbedringer på alle temaer
de tok stilling til

Andeler er vist som prosent.
Ryttere

Ledsagere/assistenter

Foreldre

Antall svar: 18-21

Antall svar: 48-55

Antall svar: 11-12

Mer enn 90 % mener at tilbudet ved Hjørgunn har hatt betydning for de endringene
som har skjedd med brukerne i perioden
▪

Respondentene skulle besvare dette spørsmålet på en skala fra 1 til
6, der 1 er i svært liten grad og 6 er i svært stor grad

▪

I grafen er noen av svaralternativene slått sammen. De som svarte
‘vet ikke’ – 15 % – er heller ikke tatt med, da vi her kun ville ha
svarene til dem som kunne uttale seg

▪

Hver tredje person ga toppscoren 6, og mente at endringene i svært
stor grad har vært påvirket av tilbudet ved Hjørgunn

▪

De positive andelene var totalt sett store: 43 % mente tilbudet i noen
grad har hatt betydning, mens 48 % svarte at betydningen har vært
stor eller svært stor (5+6)

▪

9 % svarte at Hjørgunn i liten grad har hatt betydning for endringene

▪

På de neste sidene har vi sett litt nærmere på eventuelle forskjeller
mellom ulike grupper

Tilbudet ved Hjørgunn oppleves å ha klar betydning for de opplevde endringene
blant alle grupper respondenter
▪

Resultatene er her inndelt ut fra hvordan de tre respondentgruppene
svar. Alle svar fra 1 til 6 vises. Mellom 14 og 17 % klarte ikke å ta stilling
til spørsmålet, men er likevel med for helhetens skyld

▪

Ledsagerne, som i antall utgjør 64 % av respondentene her, ‘drar ned’
totalresultatet. Som vist i grafen, er andelene med klart god score (5 og
6) ulik i gruppene:
•
Ryttere: 72 %
•
Foreldre/foresatte: 58 %
•

Andeler er vist som prosent.

Ledsagere/assistenter: 27 %

▪

Selv om en betydelig andel i hver gruppe mente at Hjørgunn har hatt
betydning for endringene, ser vi i at det er en forskjell når det gjelder
fordelingen på 5 og 6. Blant rytterne er andelen høy, mens den er klart
lavere blant ledsagerne

▪

Det er forøvrig kun blant ledsagere vi finner en andel på den negative
siden av skalaen – dvs. som har svart 1 til 3

Tallene tyder ikke på at brukerne må ha brukt Hjørgunn lenge for å oppleve
at tilbudet har ført til endringer
▪

Gjennomsnittscoren på spørsmålet – 4,5 på skalaen fra
1 til 6 – er generelt god. Den totale snittscoren var likevel
noe ulik for gruppene:
•

Ryttere:
Foreldre:

5,3
5,1

•

Ledsagere:

4,1

•

Antall:

12

8

16

5

15

13

▪

Grafen viser i tillegg snittscore ut fra hvor lenge rytterne
har benyttet tilbudet ved Hjørgunn Ridefysioterapi

▪

Scoren varierer fra 4,0 som lavest til 5,7 som høyest. Det
er tatt med en trendlinje som viser at scoren ikke synes
påvirket av hvor lenge rytterne har brukt tilbudet

▪

En oppsplitting i ryttere, foreldre og ledsagere, ville ikke
vist noe tydelig mønster for noen av gruppene. Når vi
analyserer resultatene ut fra hvor lenge ledsagere og
foreldre har fulgt opp ryttere, kan vi heller ikke se noe
klart mønster. Det betyr ikke nødvendigvis at dette ikke
finnes, men heller at utvalget vårt er for lite til å trekke
noen konklusjoner

Tilbudet oppfattes å bidra positivt til endring for alle aldersgrupper,
men kanskje spesielt for de yngre

Antall:

22

9

5

12

7

11

6

5

▪

Gjennomsnittscoren på spørsmålet er 4,6 på skalaen fra
1 til 6 (som nevnt på forrige side)

▪

Grafen viser snittscore ut fra alder på de rytterne som
benytter tilbudet ved Hjørgunn Ridefysioterapi

▪

Scoren varierer fra 3,6 som lavest til 5 som høyest.
Trendlinjen viser noe fall med økende alder.

▪

En oppsplitting i ryttere, foreldre og ledsagere, ville vist
at svarene til ledsagerne bidrar til å trekke scorene
nedover. Rytternes egne svar bidrar til å trekke
resultatene oppover, da det for alle aldersgrupper blant
disse gis en snittscore på 5 eller høyere

Det er spesielt respondenter som har svart på rehabilitering som gir høy score
▪

Respondentene skulle svare på om brukerens behov
kunne knyttes til habilitering eller rehabilitering. Noen
svarte ikke på dette, mens andre svarte begge deler.
Nedenfor har vi sett på dem som svarte enten habilitering
eller rehabilitering. Her er andelen som gir klart høy score
(5 og 6) ulik:
•
Rehabilitering: 77 % (snittscore 4,9)
•

Andeler er vist som antall.

Habilitering: 27 % (snittscore 4,2)

▪

Når det gjelder rehabilitering, er andelen som gir høy
score stor både blant ledsagerne og rytterne

▪

Når det gjelder habilitering, trekker ledsagerne andelen
som gir høy score noe ned

▪

Vi har også sett etter ulikheter mellom gruppene ut fra
hvorvidt årsaken til bruk av Hjørgunn er knyttet til fysiske,
psykiske eller andre forhold, men kan ikke se klare
forskjeller her

▪

78 % av rytterne ved Hjørgunn er forøvrig på habilitering.
Mange av disse har brukt tilbudet lenge – 40 % i minst 5
år –, mens 23 % har brukt Hjørgunn maks ett år

Kommentarer – Hjørgunns betydning
Har alltid hatt problemer med skolen, men på
fredagen kommer belønningen - da får jeg ri.

Fortsatt litt sjenert, snakker ikke mye med folk med en gang
osv. Men - tør nå å tulle med folk, og snakker med folk jeg ikke
kjenner. Gleder meg til å stå opp og dra til Hjørgunn

Hestens varme og at den "tåler" meg - uten å le/uten å stikke
av - gjør meg tryggere på å tørre å leve. Hester er livredning.
Hadde hun ikke hatt Hjørgunn, så hadde hun ikke hatt
noen aktiviteter i løpet av uka. Hva slags liv er det?
Psykisk helse, livsglede, gleder seg til noe hver uke. Er der på mandag som ellers er en tung dag - da blir helga lettere å komme gjennom. Og så
får han positive tilbakemeldinger. Opplever mestring, får være med på
noe han kan mestre. Positivt at han gleder seg så mye

Et utrolig flott, mangfoldig sted.
God atmosfære å komme til

Jeg vet at hun elsker hester,
og ridningen er høydepunktet
hver uke.

Min angst/usikkerhet ble møtt så
vennlig og med respekt da jeg kom hit.

Kommentarer – Hjørgunns betydning
Er bra som det er, kan ikke gjøres bedre.
"Hjørgunn er som familien min"

Han får pushet seg og prøvd ting som
for han er litt skummelt.
Takk for at
Hjørgunn finnes.

Det å våge å sitte høyt på hesten, holde
balansen – masse god mestringsfølelse.
Mer glad, stor glede. Mer mestring av reisevei
til og fra. Jobber godt med avslutning.
Opplever Hjørgunn som
tilpasningsdyktige og god
holdningsendring - og veiledning.
Her er det topp! Har erfaring med å ha
vært på steder der det ikke er like bra.

Er blitt smidigere.

Et flott tilbud for en som sliter masse med ryggtrøbbel og
stivhet i perioder krykker. Vært krykkefri etter oppstart
med ridefysio.

Flertallet er klart fornøyd med praktiske forhold, selv om det er litt variasjon
og noen har forbedringsønsker

Andeler er vist som prosent. Antall: 89-92 svar på hvert spørsmål

▪

Svarene er gitt på en skala fra 1 til 6

▪

Andelene som ga en score på den
negative siden av skalaen er
beskjedne på alle temaene. Vi har
derfor slått sammen 1-3 til
kategorien ‘Ikke fornøyd’ i grafen

Selv om alle respondentgruppene gir god tilbakemelding, tyder resultatene
på noe ulikhet i oppfatning av de praktiske forholdene

Score vist på skala 1-6

▪

Grafen viser de ulike gruppenes svar som gjennomsnitt på
skalaen fra 1 til 6

▪

Snittscoren totalt er generelt høy på alle spørsmål, dvs.
mellom 5,0 og 5,3

▪

Rytterne gir høyest score på alle temaer, mellom 5,4 og 5,9

▪

Ledsagernes svar varierer fra 4,9 til 5,2, og foreldrenes fra
4,7 til 5,3

▪

Selv om resultatene er gode, kan de åpne kommentarene
tyde på at Hjørgunn kan ha noen forbedringsområder
knyttet til flere av disse punktene

Kommentarer – praktiske forhold
Litt dårlig med beskjed ved endringer.

Et system for å registrere fravær - siden det er vanskelig å få ringt. Kanskje
en app eller lignende slik at dere ser at brukeren ikke kommer

Kompetansen er personavhengig. Kompetansen på hester er
bra, mens den ikke er like bra på rytter. Men - hvis jeg spør
dem/pusher dem litt, får jeg gjerne bedre hjelp

Vanskelig å få gitt beskjed ved fravær dagen før,
da det ikke er bemannet før på morgenen.

Ønsker at fysioterapeutene går direkte
bort til rytterne og gir veiledning.

Oppfatter at de gjør å godt de kan med de midlene de har.
Tilbudet kunne blitt bedre med mer midler --> spillerom. Med
tanke på flere frivillige eller ansatte, for å bistå de 'svakeste' for å opprettholde et tilbud til de svakeste. F:eks. 1-2 ansatte
ekstra til å ivareta de som trenger to assistenter for å ri.

Fysioterapeuten må gå rundt til hver bruker, brukerne
skjønner ikke/ har ikke evner til å skjønne/ forstå hva de
mener. Det må vises til hver enkelt og hjelpe de hele tiden,
ellers blir tilbudet for dårlig.

Synes at de som jobber der skal være litt mer "på" - unngå
så mye prating seg i mellom og heller "se" litt hva brukerne
trenger hjelp til og sjekke at de sitter ordentlig på hesten.

Kommentarer – praktiske forhold

Kan oppleves utrygt med nye ‘leiere’. Det må
være nok personer ved av og på-stigning.

Ha ulike ridesaler tilgjengelig, slik at de ikke selv
må betale for sin egen ridesal.

Vanskelig å forstå
ridefysioterapeutene når de
prater over høyttaleranlegg.

Opplever Hjørgunn som tilpasningsdyktige og
god holdningsendring - og veiledning.

Veldig forskjellig hvilke fysioterapeuter som er der. De må
generelt gå mer rundt til dem som rir. De kan ikke bare stå i
midten å si ting, brukeren skjønner det ikke.

Det må kontrolleres at rytteren sitter godt før oppstart.
Skaffe stor nok sal til ryttere som er ‘storel’

Tilbudet var gratis før, men er ikke det lenger. Alle har
ikke så god råd, og synd om en må slutte av den grunn.

Har vært mye bytte av fysioterapeuter de siste årene. Kompetansen er
personavhengig. Kompetansen på hester er bra, mens den ikke er like
bra på rytter. Men - hvis jeg spør dem/pusher dem litt, får jeg gjerne
bedre hjelp. Det ville gitt bedre score på noen spørsmål. Må selv ofte ta
initiativet selv. Viktig at de tenker på hva de kan få til.

9 av 10 er godt fornøyd med tilbudet fra Hjørgunn Ridefysioterapi

▪

Respondentene besvarte spørsmålet på en skala fra 1 til
6, der 1 er svært misfornøyd og 6 svært fornøyd. De to
laveste svarkategoriene er slått sammen da ingen av de
93 som svarte på spørsmålet oppga at de var klart
misfornøyde (svarte 1 eller 2).

▪

Ingen svarte ‘vet ikke’

▪

Halvparten, 50 %, ga toppscore – terningkast 6 – på
spørsmålet. 40 % ga en klart god score, dvs. 5. 90 % er
dermed klart fornøyde med tilbudet

Den totale tilfredsheten med Hjørgunn Ridefysioterapi er svært høy – hele 86,9 poeng

Poeng

▪

Spørsmålet til venstre er et overordnet tilfredshetsspørsmål.
Det er vanlig å regne om slike spørsmål til en poengscore på
en skala fra 0 til 100. Vi har derfor også gjort dette

▪

Vanligvis regnes en score på minst 70 poeng som et godt
resultat, og en score på minst 80 som et svært godt resultat

▪

Hjørgunn Ridefysioterapi fikk en score på hele 86,9 poeng, som
kan sies å være et svært godt resultat

▪

Alle respondentgruppene ga en svært høy score

I alle grupper er det betydelige andeler som er klart fornøyde med tilbudet

Antall
20

60

12

93

Andeler er vist som prosent.

▪

Her vises alle svarandelene for de tre
respondentgruppene

▪

Totalt sett sa 90 % seg godt fornøyde med tilbudet,
men grafen viser at det er klar forskjell på gruppene
når det gjelder fordelingen på 5 og 6

▪

Også her drar ledsagerne i noen grad ned
totalresultatene, men i mindre grad enn på
spørsmålet om Hjørgunns bidrag til endringer

Over 9 av 10 ville klart anbefale Hjørgunn til andre
– organisasjonen har mange ambassadører

▪

▪
▪

Respondentene svarte på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært
lite sannsynlig og 6 svært sannsynlig. I grafen er de to
laveste svaralternativene slått sammen da ingen av de 93
som svarte på spørsmålet oppga liten sannsynlighet for å
anbefale Hjørgunn.
To personer svarte ‘vet ikke’, men er ikke tatt med her
Nesten sju av ti ga toppscore på spørsmålet, altså sa at de
svært sannsynlig vil anbefale Hjørgunn Ridefysioterapi. De
vil være gode ambassadører for organisasjonen

Scoren på sannsynlighet for å anbefale Hjørgunn Ridefysioterapi er svært høy
– hele 92,1 poeng

Poeng

▪

Det er vanlig å regne om svaret på dette spørsmålet til en
skala fra 0 til 100. Dette gir en score på 92,1 poeng, som er et
svært godt resultat

▪

Grafen viser også at alle respondentgruppene ga en svært
høy score

▪

Å ha en så stor andel ‘ambassadører’ er svært viktig for en
organisasjon. Når folk er villig til å anbefale en organisasjon
for andre, betyr det samtidig at de er villig til å gå god for den.
Hvis den da ikke ‘leverer’, risikerer man selv å få kritikk i
etterkant

Høy anbefalingsvilje i alle grupper tyder på et sterkt forhold til Hjørgunn
og stor tro på tilbudets betydning

Andeler er vist som prosent.

▪

Her vises svarandelene for de tre respondentgruppene

▪

Totalt sa over 90 % at de med stor sannsynlighet ville
anbefale Hjørgunn Ridefysioterapi til andre, selv om det
er noe forskjell mellom gruppene når det gjelder
fordelingen på 5 og 6

▪

I alle grupper er det minst 60% som ga terningkast 6 på
spørsmålet. Det er med andre ord svært mange
ambassadører i alle grupper

▪

Resultatene vitner om at mange har et sterkt forhold til
Hjørgunn Ridefysioterapi og stor tro på at tilbudet er viktig

Takk for oss!

