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H&B er topledelsens rådgiver. Vi hjælper organisationer til at opnå toppræstationer
ved at løse komplekse udfordringer og skabe succesfulde transformationer
– fra analyse og strategi til eksekvering og forankring. For mennesker og med
mennesker Vi arbejder primært inden for tre områder: Strategy & Organisation,
Commercial Excellence og Operational Excellence.
Gennem årene har vi hjulpet over 40 danske og nordiske virksomheder med at
forbedre deres kundeoplevelser og styrke deres kundekultur. I nogle tilfælde er vi
kommet ind for at hjælpe virksomheden tilbage på rette spor efter et fejlslagent
tiltag, og andre gange har vi været med helt fra starten – ofte med det formål at gøre
noget velfungerende endnu bedre.
Læs mere på hildebrandtbrandi.com
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Accelerer kundeagendaen
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Der er sket rigtigt meget på kundefronten de senere år. Mange virksomheder er godt i gang
med at forbedre deres kundeoplevelser, og nogle er for alvor lykkedes med at sætte ny
standard for god kundeservice. Alligevel er det som om, at kundeagendaen halter bagefter
i mange virksomheder. I disse virksomheder er kundeagendaen mere ”nice to” end ”need
to” for virksomhedens succes. Der er masser af gode intentioner, men det at at levere de
bedste kundeoplevelser er endnu ikke blevet en del af virksomhedernes DNA. Ovenstående
Dilbert- tegning indrammer denne problemstillinger ret præcist.
Vores ambition med dette magasin er at give inspiration til at accelerere
kundeagendaen – og dermed styrke virksomheders fremtid. Magasinet henvender
sig til de virksomhedsledere, der ønsker at skabe en bæredygtig platform for
bedre kundeoplevelser (CX) og gøre det nemt for medarbejderne at skabe gode
kundeoplevelser i praksis.
Gennem fire virksomhedscases får du eksempler på, hvordan du kan få
kundeoplevelsesbolden til at rulle. Du kan desuden læse om vores erfaringer fra mere end
40 kundeprogrammer og se et konkret værktøj, der kan være med til at sætte retning og
skabe et fælles sprog for den gode kundeoplevelse.
En helt særlig tak til Flemming R. Kristensen fra Krifa, Jørgen Fogh fra Stark, Christian
Sørensen fra Jyske Bank og Lars B. Petersen fra NNIT, som deler deres historier her
i magasinet. Ildsjæle som dem spiller en helt særlig rolle i at få CX-indsatserne til at
virke. De står i maskinrummet og arbejder både strategisk og operationelt med at sikre
kundernes stemme i det daglige.
God læselyst!

“Without doubt, there are lots of ways
to measure the pulse of a business. But
if you have employee engagement,
customer satisfaction, and cash flow
right, you can be sure your company is
healthy, and on the way to winning”
Jack Welch
Bestyrelsesformand & CEO
General Electrics 1981-2001

H&B 2018 | Side 3

Hvorfor er det svært?
I 2014 udgav vi bogen “Vil du anbefale os – kundeloyalitet i praksis”. Som inspiration til
bogen gennemførte vi en undersøgelse af arbejdet med kundeoplevelser på tværs af cirka 100
danske virksomheder. Undersøgelsen viste blandt andet, at kun halvdelen af virksomhederne
arbejdede systematisk med kundeoplevelser. De havde med andre ord ikke en strategi for
kundeoplevelser – for slet ikke at tale om veldefinerede tiltag understøttet af topledelsen med
effektive styringsmekanismer. Ikke overraskende leverede den halvdel med mest fokus på
kundeoplevelser også bedre resultater end den anden halvdel.
Når virksomheder undersøger årsager til kundeafgang, finder de oftest ud af, at det skyldes
to ting: Enten får kunderne en lavere pris hos konkurrenten; eller også skyldes det slet og ret
dårlige kundeoplevelser eller mangel på proaktiv service. Faktisk nævner 80 procent af de
kunder, der har skiftet leverandør, at deres tidligere leverandør i praksis havde mulighed for
at gøre noget, før skiftet fandt sted. Enten skulle de have reageret på og håndteret kundens
utilfredshed bedre, eller også skulle de have været mere proaktive i deres service.
Mål styrer adfærd, og konsekvens fastholder den. Det ved vi. Når halvdelen af danske
virksomheder ikke lykkes med kundeagendaen, kan en af forklaringerne være, at man har
svært ved at definere et meningsfuldt mål for kundeoplevelsen. Men hvorfor er det så svært i
praksis? Her kommer vores bud:

1. Man har simpelthen bevæget sig for langt væk fra kunderne
Mens den lille start-up-virksomhed hele tiden skal have kunderne skarpt i fokus af simple
overlevelseshensyn, er der en tendens til, at større virksomheder orienterer sig mere indad.
De kerer sig mere omkring de interne forhold og glemmer over tid at lytte til kunderne. Man
tror, man lytter, men gør det måske ikke i realiteten, og så vokser der langsomt en distance op
mellem kunder og virksomhed.

2. Man har et uklart billede af den ønskede kundeoplevelse
Når man ikke har et klart billede af den ønskede kundeoplevelse, har virksomheden heller
ikke en klar forståelse af forventninger, ansvar og performance – eller indblik i om løbende
forbedringer i praksis finder sted. Manglen på en veldefineret kundestrategi gør det også svært
at eksekvere kundeagendaen i hverdagen. Der kan skabes gode kundeoplevelser i siloer, men
det nytter jo ikke, når kunderne som oftest bevæger sig på tværs af kontakter.

3. Man får ikke skabt ejerskab i ledelsen
Hvis ikke bedre kundeoplevelser er en klar prioritet med konkrete mål, der har lige så stor
bevågenhed som eksempelvis salg og omkostninger, følger ledelsessystemet ikke op på
området med samme grad af omhu. Altså bliver arbejdet med kundeoplevelser blot noget, man
håndterer, når det går galt eller sporadisk ved den årlige kundetilfredshedsmåling. At arbejde
med kundeagendaen kræver opbygning af kompetencer, ligesom når der er tale om salg og
omkostninger. Man skal lære, hvad der virker i praksis, og det skal være tydeligt, hvem der har
ansvaret. Uden konsekvenser for manglende levering på kundeoplevelsesmålene, får man
ingen effekt.
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Lokalt ejerskab for
medlemsoplevelser i Krifa
Fem hurtige til Flemming R. Kristensen
Flemming R. Kristensen sidder som salg- og
marketingschef i Krifa med ansvar for at drive
kundeagendaen til nye højder. Vi har talt
med ham om Krifas arbejde med at vende en
høj medlemsafgang igennem et ambitiøst,
kontinuerligt og lokalt forankret fokus på gode
medlemsoplevelser.

Hvorfor gik I i gang med at arbejde med kundeoplevelser?
Vi havde i lang tid oplevet et stort medlems-churn (medlemsafgang), men fordi vi samtidig
havde et stort medlemsindtag, levede vi med det. Da vi kiggede nærmere på tallene, viste det
sig dog, at indtaget faktisk ikke dækkede churn’et, og det kunne selvfølgelig ikke fortsætte. Vi
startede med en situationsanalyse, som blandt andet stillede skarpt på, hvilke medlemmer
der typisk forlod os, hvilke karakteristika de havde, og hvad der trickede dem. Vi så, at dem, vi
kalder ”sovende medlemmer”, churn’ede mere end andre, og vi er derfor begyndt at kontakte
dem meget mere. Et opkald styrker relationen og har stor betydning for medlemsoplevelsen.
Hvis vi ringer til et medlem, der har haft en dårlig oplevelse, oplever vi, at vedkommende føler
sig hørt og for det meste kan tales til ro. Men det skal gå stærkt – elles kan det være lige meget.
Tidligere havde vi en succesrate på 10-12 procent i forhold til redninger, og vi er nu helt oppe
på 45 procent (målet var 16 procent). Det er vi meget stolte af.

Hvordan arbejder I mere konkret?
Strategiprocessen bestod af en række workshops, hvor vi involverede de medarbejdere, der
møder vores medlemmer i hverdagen. Formålet var at definere en samlet fortælling om, hvad
medlemmerne skal opleve – uanset hvor de møder Krifa. Det mundede ud i tre løfter: Nemt
og enkelt, nærvær, interesse og at give det lille ekstra, som blev rammen for vores indsatser.
Derefter skulle alle afdelinger svare på, hvordan de ville leve løfterne ud i virkeligheden. De
havde frihed til at gøre det på deres egen måde. Tidligere havde vi tænkt, at one-size fits all,
fordi vi på papiret ligner hinanden så meget. Men i realiteten er der stor forskel på afdelingerne.
Folk er forskellige og har forskellige holdninger og kulturer. Processen gjorde, at hver afdeling
fik det, de havde brug for, og det skabte et enormt lokalt ejerskab. Hvis du spørger en tilfældig
medarbejder i dag, kan vedkommende med stor sandsynlighed svare på, hvordan han eller hun
lever vores medlemsløfter ud i praksis.

Hvilke tiltag har gjort den største forskel?
Det har helt sikkert været at sørge for at medarbejderne har autonomi inden for en ramme
– altså at de kan sætte deres præg på arbejdet med medlemsoplevelser og tilpasse tilgangen
til deres kontekst. Derudover var det afgørende, at vores direktør sad med i styregruppen
og deltog i diverse workshops, fordi det sender et signal om, at det er vigtigt. Vi var meget
bevidste om at sammensætte styregruppen så den repræsenterede de forskellige stemmer i
organisationen bedst muligt. Foruden direktøren bestod den af en række mellemledere med
et godt kendskab til driften og medarbejdere med daglig kontakt med medlemmerne. Det er
vigtigt at inddrage de mennesker, der sidder ude i virkeligheden og møder medlemmerne hver
dag. Det skaber en bred forankring og gør strategien endnu skarpere.

Hvad har været sværest?
At fastholde vores fokus og blive ved med at trykke i bund efter tre år. Vi har rykket os utroligt
meget på området. Vi har fået arbejdet med medlemsoplevelser godt og grundigt forankret
i driften, og vores NPS-score er helt oppe på 70 point – på niveau med Apple og Disney.
Man kunne derfor let fristes til at flytte foden fra speederen, fordi ”nu går det jo godt”. Men
arbejdet forsætter. Vi skal blive endnu bedre og positionere os endnu stærkere. Vi vil gerne
forlade den klassiske fagbevægelsestankegang, så medlemmerne oplever os som mere end
en transaktionsvirksomhed. Vi har en vision om at skabe god arbejdslyst og være en partner
i vores medlemmers arbejdsliv. Vi tror nemlig på, at hvis man virkelig skal spille en rolle, skal
man være mere som et fitnesscenter end en skadestue. Og det er den rejse, vi er i gang med nu.

Hvad er dit bedste råd til andre?
Hvis du virkelig vil ændre på kundeoplevelsen, er det ikke noget, du kan klare i weekenden
eller efter klokken fem. Der skal allokeres ressourcer! Derudover vil jeg klart anbefale, at man
starter med en situationsanalyse, der bekræfter og afkræfter ens hypoteser. Og som jeg har
nævnt tidligere, er det vigtigt at have stor opmærksomhed på forankring. Vi havde stor gavn af
at gøre indsatserne meget operationelle som i: ”Hvad skal vi gøre anderledes på mandag?”
Vi lykkes med vores kundeløfter, fordi hver eneste medarbejder havde svar på, hvad de skulle
gøre. Start småt og få nogle hurtige sejre, så du kan vise konkrete resultater. Det er med til at
holde gejsten oppe, fordi folk kan se, at det nytter. Kommunikér alt, hvad du kan!
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Succes med CX-transformation
Opskriften på succes er forskellig fra virksomhed til virksomhed. Der er dog en række
fællestræk, når vi ser på, hvad der virker, som man kan lære en hel del af. Vi har samlet otte
elementer, som vi har erfaret har mere end almindelig stor betydning for en succesfuld
CX-transformation. Du kan betragte dem som designkriterier eller punkter på en tjekliste, som
du kan overveje, når I etablerer eller genopliver jeres transformationsprogram.

1. Topledelsens ejerskab
Som i alle forandringer skal der være et stærkt ejerskab fra toppen af virksomheden. Det, den
øverste ledelse har i fokus, er også fokus for resten af organisationen. Opfølgningen skal være
forankret i den øverste ledelse, ligesom mål og målopfølgning er centralt for at sikre fokus og
fremdrift. Den gamle floskel ”What gets measured gets managed” holder stadig. Det betyder
også, at det skal have en konsekvens ikke at bidrage til kundeagendaen. Kundemålene skal
opprioriteres, så det afspejles i opfølgning, incitamentsystemer og så videre. Ledelsen skal med
krop og hjerte gå foran og agere rollemodeller for at skabe følgeskab. Man skal kunne mærke at
topledelsen mener det.

2. En klar kundestrategi
Man kan ofte blive overrasket over, hvor lidt man egentlig ved om kundernes oplevelser.
Derfor er det en god idé at starte med at finde ud af, hvordan det er at være kunde i ens egen
virksomhed. Det er ikke nok at bruge data fra forskellige kundeundersøgelser. Du skal mærke
oplevelsen på egen krop fra start til slut. Når du ved, hvad kunderne oplever, forstår deres
behov og ved, hvad der skaber problemer for dem, skal du formulere en vision for fremtidens
kundeoplevelse og udvikle en strategi. Strategien fortæller, hvad kunderne skal opleve i
alle kontaktpunkter. Den skal med andre ord definere et tydeligt kundeløfte understøttet af
konkrete handlinger og prioriteter ud mod kunderne.

3. Transparens og hastighed i data
Ligesom i alle andre ledelsesdiscipliner er strukturer for opfølgning altafgørende for
transformationsevnen. I skal i virksomheden definere nøgletal for kundeoplevelsen, så I kan
følge op på udviklingen. Hvis I for eksempel ønsker at levere hurtigere til jeres kunder, bør I
have måltal på andelen af de kunder, der får leveret inden for eksempelvis én til to dage, frem
for blot et gennemsnitstal. I bør rapportere på tallene dagligt. Det giver mulighed for at evaluere,
lære og anerkende. I princippet kan man sammenligne transparens i kundeoplevelser med
transparens i økonomi. Når vi forstår den historiske udvikling og kan skille tingene ad, kender
vi drivkræfterne bag resultater og kan planlægge forbedringstiltagene selv.

4. Ledelsesmæssig kadence
Kundeoplevelser bør have den samme placering i den ledelsesmæssige opfølgning som
eksempelvis salg og omkostninger. Det kræver, at I etablerer strukturer for opfølgning, som kan
bruges med fast taktslag. Kundeoplevelser bør være et fast punkt på dagsordenen på teammøder,
i én-til-én-samtaler, i review-sammenhæng og som kommunikation i interne artikler. Det kræver
først og fremmest, at den øverste ledelse er stærke rollemodeller, for at deres adfærd forplanter
sig ud i organisationen. Samtidig bør I skabe gode rammer for at evaluere og forbedre kundernes
rejse på tværs af jeres organisation. Det kan være en fordel at udpege tværgående ejere for de
vigtigste kunderejser, som er ansvarlige for den enkelte kunderejses performance.
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5. Engageret bagland
Man kan spørge sig selv, ”Hvem har størst indflydelse på kundeoplevelsen?” Selvsagt har
medarbejderne i fronten – sælgere, account managers, teknisk personale og kundeservice
– en stor betydning. Men det er umuligt for dem at levere en god kundeoplevelse, hvis ikke
baglandet spiller med. Funktioner med indirekte kundekontakt som salgssupport, product
management, IT, logistik, HR og finans skaber forudsætningerne for frontline-medarbejdernes
arbejde. For eksempel er det ofte de produktansvarlige, der definerer kundeoplevelsen
fra start til slut. Hvis I kan få de produktansvarlige til at drive kundeoplevelsen og styrke
sammenhængskraften mellem frontlinjen og baglandet, vil det have kæmpestor effekt.

6. Nemt for medarbejderne
Når kunderne fortæller om en god eller en dårlig oplevelse, nævner de ofte én eller flere
medarbejderes adfærd og attitude i situationen. Gjorde medarbejderen noget ekstra?
Var vedkommende venlig og imødekommende? Tog vedkommende ansvar for kundens
oplevelse? Hvis I vil skabe gode kundeoplevelser, bør I give medarbejderne de rammer, der
skal til for at lykkes. Det kræver at medarbejderne har den nødvendige opbakning, beføjelser
og de rette værktøjer. Det handler også om at træne og inspirere medarbejderne. Blandt andet
bør I involvere alle medarbejdere i indsatsen med at lytte til kundefeedback og definere lokale
forbedringsindsatser, da det styrker det lokale ejerskab og engagement.

7. Eksekverende mellemledere
Det er i praksis mellemlederne, der sikrer at strategier omsættes til handlinger og
kulturforandringer. Derfor skal mellemlederne involveres dybt i at definere indsatser til bedre
kundeoplevelser. Mellemlederne er dem, der direkte påvirker medarbejdernes muligheder for
at skabe bedre kundeoplevelser. De kan sikre, at medarbejderne ændrer adfærd og motiveres
af processen. Oftest bruger man ikke nok energi på netop mellemlederne, fordi man tager for
givet, at de ved, hvad de skal gøre i hverdagen. Desværre er det ikke altid tilfældet. Derfor er
trænings- og kommunikationsindsatser rettet mod mellemledere afgørende for succes.

8. Tålmodighed og vedholdenhed
Man kan ikke tale sig til kulturforandring. Det er gennem konkrete adfærdsændringer, at man
viser viljen bag de gode intentioner. Det er vores erfaring, at en virksomhed skal bruge cirka
tre år på at skabe en bæredygtig kulturtransformation. Dermed ikke sagt, at I vil være i mål
efter tre år, men I vil have lavet det første niveauskifte – hvis I har været grundige. Undervejs i
den proces kan resultaterne både gå fremad og tilbage flere gange. Så hvis den øverste ledelse
ikke er tålmodig eller har is i maven, går det galt. Gentagelser og vedvarende opfølgning
er nøglen til succes. Samtidig skal man være opmærksom på at skabe resultater tidligt i sit
transformationsprogram. Det skaber energi og viser, at indsatserne betaler sig.

Gode
kundeoplevelser
betaler sig
Hver dag agerer vi alle i rollen som kunde, og mange af os vælger
forretninger med omhu, når vi køber ind. Vi har alle tilvalgt virksomheder
efter gode kundeoplevelser. Vi har alle fravalgt virksomheder efter
dårlige oplevelser. Vi ved alle, hvor stor betydning vores oplevelse har for
TILVALGET eller FRAVALGET af en virksomhed – og hvor lidt der skal til for at
gøre forskellen.
Men kan det egentligt betale sig for virksomhederne, at gøre sig umage?
Lad os se nærmere på et par af argumenterne.

Nye kunder koster
Det er kendt for de fleste, at det bedre kan betale sig at holde på
eksisterende kunder, end at have en stor kundeomsætning med høje
erhvervelses- og serviceomkostninger. Så jo længere en virksomhed kan
fastholde og udvikle et kundeforhold, desto mere rentabelt bliver det
pågældende forhold samlet set. I gennemsnit mister virksomheder i
massemarkedet mellem 10 og 30 procent af deres kunder om året. Der er
med andre ord store besparelser at hente ved at holde på kunderne.

Bedre kundeoplevelser rammer top- og bundlinje
Bedre kundeoplevelser er ikke blot et spørgsmål om at gøre kunder
mere tilfredse. Det er også et spørgsmål om at skabe en robust
forretning. Tilfredse kunder køber mere, er mindre prisfølsomme og
mere anbefalingsvillige. Samtidig betyder gode kundeoplevelser færre
omkostninger i form af ekstra service eller tab.

Potentialet er stort – men uudnyttet
De fleste virksomheder er udemærket klar over betydningen af gode –
og dårlige – kundeoplevelser og har på forskellig vis fokus på området.
Desværre oplever mange, at deres indsatser ikke får den ønskede effekt.
De typiske årsager er mangel på en fælles ramme, et fælles sprog og fælles
værktøjer, der gør det muligt at arbejde systematisk med forbedring af
kundeoplevelserne på tværs af organisationen.

KUNDER KOSTER DET FØRSTE ÅR

VIRKSOMHEDERS GENNEMSNITLIGE
KUNDETAB OM ÅRET:

10 –30%

+18
+12

-9

2 år

3 år

1 år

Indexeret graf baseret på tal fra telebranchen

Data fra H&B-branceanalyse (BtC-data)

FORBEDRING AF KUNDELOYALITETEN KAN
VÆRE LIGE SÅ EFFEKTIVT SOM
OMKOSTNINGSREDUKTION

=

10%
OMKOSTNINGREDUKTION

Faktisk churn
Modelleret churn

Churn-rate

2%-POINT
KUNDELOYALITET

KUNDEFASTHOLDELSE KAN STYRKES
GENNEM ØGET ANBEFALINGSVILLIGHED

Anbefalingsscore

Data fra dansk virksomhed, 10.000 respondenter

KUN 1 UD AF 3 VIRKSOMHEDER HAR EN
KUNDESTRATEGI

OPLEVELSER PÅVIRKER KUNDERNES
VALG - OG FRAVALG AF EN VIRKSOMHED

68%

89%

har skiftet virksomhed på
grund af dårlige kundeoplevelser
eller mangel på service

af tilfældende
kunne have været reddet
af virksomheden

Kilde: Vil du anbefale os – kundeloyalitet i praksis (Tomas Lykke, 2014) og H&B-branceanalyse
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Konsistent serviceadfærd
i STARK
Fem hurtige til Jørn Fogh
Jørn Fogh har de seneste fem år været Sales
Excellence Direktør i STARK, som de seneste
to år har vækstet virksomhedens NPS-score
med 45 procent. Her fortæller han, hvordan
STARK arbejder med at skabe en konsistent
kundeoplevelse på tværs af virksomhedens
butikker.

Hvorfor gik I i gang med at arbejde med kundeoplevelser?
Siden STARK blev til en kæde i 2004, har kundefokus været kernen af vores forretning, og vi er
så heldige at have ekstremt serviceorienterede medarbejdere, der bare gerne vil gøre det godt
for kunden. Det er vigtigt, fordi vores omsætning i høj grad afhænger af medarbejdernes evne
til at pleje relationer. Nogle håndværkere kommer i vores butikker dagligt, og ofte går de direkte
hen til de sælgere, de kender. Som medarbejder bruger man derfor meget tid med kunderne, og
man kender dem rigtig godt. Andre kunder kommer kun sporadisk og bliver ikke genkendt på
samme måde. Vi oplevede derfor, at vores service var ujævnt fordelt – både fra kunde til kunde
og fra forretning til forretning. Hvis kunderne ikke opsøgte os, opsøgte vi ikke nødvendigvis
dem per automatik. Derudover kunne vi se, at blot fordi vores kunder var tilfredse, betød det
ikke, at de var loyale – ikke hvis de kunne blive mere tilfredse andre steder.

Hvordan arbejder I mere konkret?
I 2015 startede vi med at implementere NPS som vores målestok og dermed ændre vores
set-up, så vi fokuserer på loyalitet frem for tilfredshed. Tilfredse kunder er nemlig ikke
nødvendigvis loyale og dermed ikke en indikator på fremtidig vækst. Derudover har vi
fokus på to dele: En strukturel del, der handler om, hvordan vi bygger eller opdaterer vores
forretninger, så de bliver mere tilgængelige for kunderne, og en adfærdsmæssige del, som
indeholder alt i forhold til medarbejdernes tilgang til kunderne, deres mindset og så videre.
Vi kalder det ”at hæve bundniveauet”. Vores kunder er meget forskellige. Nogle er erfarne og
opsøgende, mens andre er tilbageholdende og mere vævende. Nogle ønsker rådgivning, og
andre ved præcis, hvad de vil have. Vi skal yde god service til alle vores kunder, men det betyder
jo ikke at alle har de samme behov. Det vigtigste for vores kunder er, at de kan regne med de
ting, der bliver sat i værk, og at vi kan være fleksible, når de henvender sig.
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Hvilke tiltag har gjort den største forskel?
At vi er blevet proaktive på kundernes feedback. Vi er blevet bedre til at gå i dialog med de
kunder, der har haft dårlige oplevelser – inden for 24 timer – og vi kan se, at 25-30 procent af
kunderne ændrer opfattelse. Vi er også blevet bedre til at agere på forkant. I de situationer,
hvor vi ringer ud til kunderne med negative beskeder, for eksempel hvis en leverance er
forsinket, oplever vi, at kunderne rent faktisk bliver mere loyale, fordi vi er proaktive og
løsningsorienterede. Det, der har gjort den største forskel, er dog, at vi har synliggjort vores
kunderespons internt i organisationen. Helt konkret hænger vi kundernes feedback op i
frokoststuerne på alle vores lokationer, så medarbejderne kan læse, hvad der rent faktisk
betyder noget for dem. Det skaber nogle aha-oplevelser. Hvis man vil flytte på folks adfærd, skal
kundefokuset ud i hverdagen og ind i handlingerne – som en helt naturlig ting. Vi kan se, at det
virker. Blot de seneste to år har vi øget vores NPS-score med knap 45 procent.

Hvad har været sværest?
Det sværeste er nok at sikre et højt bundniveau for vores service samtidig med, at vi konstant
udvikler forretningen og skal tilpasse os kundernes behov. Vi arbejder med en kundegruppe,
der har brug for, at vi er ekstremt stabile og ekstremt fleksible samtidigt. De skal kunne regne
med, at vi leverer præcist det, vi har aftalt – men også at vi er parate til at ændre det hele med
kort varsel, hvis deres byggeprojekt ændrer sig. Vi har hele tiden undtagelser, som gør det
udfordrende at holde standarden. Derfor lægger vi heller ikke en 100 procent skarp struktur ned
over organisationen. God service hos os er en dualitet: Der er noget, vi som helhed skal gøre mere
af, men det er også okay, at den enkelte medarbejder selv vurderer, hvad den pågældende kunde
har brug for. En anden udfordring, vi havde helt i starten, var, at vi italesatte kundeloyalitet som
NPS. Det fjernede fokus fuldstændigt fra det vigtige – nemlig kunderne – og nogle medarbejdere
oplevede det som en helt ny opgave. Men vi arbejdede jo allerede med kundeoplevelser hver dag
– NPS’en var bare en ny måde at måle på. Det fik vi heldigvis rettet op på.

Hvad er dit bedste råd til andre?
At få inddraget kunderne mest muligt. Vi gør det for eksempel ved at lave salgsaudits og
mystery shopping. Derefter giver vi en tilbagemelding til butikken om oplevelsen – typisk
med en selfie-video. Vi spørger også vores gode kunder, om de vil hjælpe med at tage ud
i andre forretninger og se, hvordan servicen er der. Vi opretter fiktive konti og agerer som
professionelle kunder digitalt, og derudover interviewer vi ofte kunder og deler det med resten
af organisationen. Det allervigtigste er dog, at den øverste ledelse har fokus på indsatserne og
hele tiden giver en status på, hvor vi er. Hos os er vi så heldige at have en ledelse, der virkelig er
drevet af kundeagendaen. For eksempel tager de selv ud til kundemøder og fortæller derefter
organisationen om, hvordan det var. Det betyder meget, fordi man kan mærke at fokusset på
kunden har den største bevågenhed, og det gennemsyrer vores organisation fra top til bund.

“There is only one boss. The
customer. And he can fire everybody
in the company from the chairman
on down, simply by spending his
money somewhere else.”
Sam Walton
Grundlægger af Wal-Mart
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Få kulturen med
Der bliver ofte stille, når man spørger virksomheder, hvad de tre vigtigste kulturtræk for at
lykkes med kundestrategien er. Meget stille, faktisk. Langt de fleste organisationer inddrager
nemlig ikke kulturen i deres arbejde med kundefokus. Og langt de fleste virksomheder lykkes
derfor heller ikke med en bæredygtig kundestrategi.
Så hvilke kulturtræk sikrer, at kunderne rent faktisk får den oplevelse, man stræber efter?
Hvilke kulturtræk skal til for at give kundefokusstrategien mere liv end et PowerPoint-show?
Kundekultur hænger uløseligt sammen med selve kundestrategien, og de kulturtræk, man skal
fokusere på, er derfor afhængige af, hvordan man har defineret sin strategi.
Nogle virksomheder vælger at lave konkrete beskrivelser af den ledelsesadfærd, som
medarbejderne skal opleve. For eksempel: ”Topledelsen går foran og viser betydningen af
kundeoplevelser gennem ord og handling” eller ”i vores team får vi kontinuerlig feedback
fra kunderne, som bruges til at definere konkrete forbedringer” og ”jeg har råderummet til
at skabe gode kundeoplevelser”. Typisk vil man bruge disse formuleringer til opfølgning på
eksempelvis kvartalsbasis, hvor man spørger medarbejderne.
Men man kan ikke kommunikere sig til en ændret kultur. Kommunikation kan alene forstærke
opmærksomheden og fastholde fokus. Det er gennem konkrete handlinger, at man flytter kulturen
– handlinger fra både ledelse og medarbejdere. Når topledelsen holder fast, er det som om, at den
installerer en form for kadence – en helt særlig rytme – hvor kundeoplevelser er et fast punkt på
agendaen. Over tid smitter denne kadence af gennem ledelseslagene, og når ud til medarbejderne.
Når man har holdt fast længe nok, begynder hele forretningen at svinge i samme takt.
Hvis I for eksempel gerne vil skabe en kultur, hvor kundens stemme er iboende i alt, hvad I
foretager jer, kan en mulighed være at sætte en time af om måneden til at gennemgå kundernes
feedback i teamet. Over tid vil der højst sandsynligt ”gå sport i” at forstå kunderne og i at løfte
kunde-KPI’erne. I vil dermed skabe en stærk forståelse af sammenhængen mellem indsatser og
effekter. Til sidst vil det være helt utænkeligt ikke at have kundefeedback integreret i alt, hvad I
foretager jer.

Start med at
ændre adfærd
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Kundefeedback og læring
i Jyske Bank
Fem hurtige til Christian Sørensen
Christian Sørensen er afdelingsdirektør for
kundefokus hos Jyske Bank, hvor han har
ansvaret for at drive bankens kundeindsatser fra
”good to great”. I denne artikel deler han ud af
sine erfaringer med at skabe forankring og ændre
adfærd uden en brændende platform.

Hvorfor gik I i gang med at arbejde med kundeoplevelser?
Det hele startede for alvor, da vores direktør for forretningsområderne Erhverv, Privat Banking
og Privat-kunder, Ivan Stendal Hansen, trådte til for fem-seks år siden. Han tror fuldt og fast på,
at det er på kundeoplevelsen, at man gør forskellen. For at sikre, at det hele ikke bare bliver til
snak, men også manifesterer sig i konkrete handlinger, blev jeg ansat til at drive vores program
om kundeoplevelser. Der var dog ingen brændende platform, da vi gik i gang. Vi lå helt okay
i målingerne, og det gik generelt godt. Det var simpelthen en helt strategisk beslutning fra
vores ledelse, at nu skulle vi gå fra ”good to great”. Vi vil være de bedste i markedet, og på
kundeoplevelser kan vi udvikle en ”edge”, der skiller os ud fra konkurrenterne.

Hvordan arbejder I mere konkret?
Vi starter med at udvikle en strategi og få ledergruppen til at forpligte sig til den. Derefter gik vi
i gang med en række indsatser. En af de første ting, vi implementerede, var NPS som struktur
for vores kundefeedback. Hvis du skal skabe en kundefokuseret virksomhed, er det ekstremt
vigtigt at have en kultur, hvor kunderne altid er til stede, og hvor du løbende lytter til deres
feedback. Det er ikke nok at læne sig op ad generelle kundeundersøgelser. Du skal lære dine
egne kunder at kende. I Jyske Bank bruger vi kundernes feedback til at skabe en læringskultur,
hvor afdelingerne hele tiden kigger på små ting, de kan forbedre. I den proces er det for
eksempel blevet tydeligt for os, hvor vigtigt det er at være proaktive. Vi skal simpelthen ringe til
vores kunder oftere – ikke kun når der sker en stor begivenhed i deres liv. Hvis ikke kunderne
oplever, at vi løbende skaber værdi for dem, så mister vi dem.

Hvilke tiltag har gjort den største forskel?
Det har betydet meget, at vi har holdt fast i den samme strategi hele vejen igennem. Derudover
vil jeg sige, at involvering, topledelsesfokus og vedholdenhed har været det vigtigste. Hvis du
skal flytte mennesker, er det afgørende, at de forstår, hvorfor det er vigtigt. Derefter skal de have
den nødvendige viden og mulighed for at øve sig, så deres viden bliver til en færdighed. Sidst,
men ikke mindst, skal du sætte nogle systemer op, der fastholder medarbejdernes adfærd. Vi
er meget bevidste om at komme igennem alle disse faser. Vi bruger blandt andet kræfter på
at skabe bevågenhed og på at træne alle vores medarbejdere. Og så opsætter vi processer, der
løbende følger op på, hvordan det går. Vi holder fast, deler viden og bruger aktivt den feedback,
vi får fra kunderne. I Private Banking har det betydet, at vi er gået hele 25 NPS-point frem og
har forbedret os drastisk tre år i streg. Vi ville være nummer ét i 2020, men vi blev det allerede
i 2017 ifølge Voxmeters kundetilfredshedsmåling, der er langt den største måling på Private
Banking. På erhverv er vi også blevet nummer ét i den største måling af erhvervskunderne. I
Aalund-rapporten er vi i sidste måling 13 point bedre end nummer to på NPS’en.

Hvad har været sværest?
Det sværeste har nok været at få alle vores afdelingsledere til at ændre adfærd. Mange har
været her længe og gør det rigtig godt, men når de ikke kan se en brændende platform, er det
svært at få dem med. Vi har derfor brugt meget krudt på dem. Heldigvis har vi en topledelse,
der virkelig brænder for kundeoplevelser og går foran med initiativerne. Det hjalp! Derudover
gjorde vi meget ud af at eksponere afdelingslederne for nogle nye måder at se arbejdet med
kunderne på – og fremhæve hvordan det også kunne hjælpe dem. I stedet for ”push” brugte vi
tid på at få nogle af frontløbere til at lykkes, så vi hurtigt kunne fremhæve nogle gode resultater
og skabe ”pull”-effekt. Vi skabte med andre ord en anerkendelseskultur, hvor vi fremhævede og
belønnede den nye ønskede adfærd. Det er en lang og svær proces, fordi man skal ændre på den
gamle anerkendelseskultur, som nogle i organisationen meget gerne vil holde fast i.

Hvad er dit bedste råd til andre?
I bund og grund starter det med, hvor meget du vil det. Hvis du gør det, fordi andre gør det,
så kommer det ikke til at fungere. Du skal virkelig ville det og tro på det. Du skal ikke gøre
det halvt. Det betyder blandt andet, at man som virksomhed skal investere i de nødvendige
ressourcer, så det ikke bliver en opgave lagt oven på ledernes normale opgaver. Derudover
er det afgørende at alle i organisationen oplever, at arbejdet er en prioritet. Det kræver, at
topledelsen går forrest og følger op på initiativerne – præcis som de ville gøre i forhold til
økonomien – og at medarbejdere og ledere bliver målt på deres arbejde med kundeoplevelser.
Hvis ikke folk oplever, at arbejdet med kundeoplevelser påvirker deres performance, vil der
være mange, som hellere vil gøre det, de plejer. Det hele handler om kultur – men selvfølgelig
skal du også have processer, der kan understøtte arbejdet.
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Sæt ramme om kundeoplevelsen
I H&B har vi udviklet et kundekoncept, som sætter retning og skaber et fælles sprog for den
gode kundeoplevelse. Konceptet er blevet til gennem en række projekter, hvor vi har afprøvet
elementerne i praksis.
Kundekonceptet har to hoveddele. Den første del er kundestrategien, der fungerer som
kundeoplevelsens ledestjerne, og den anden er fundamentet, som gør det muligt at sikre
bæredygtig og vedvarende effekt. Du kan både bruge konceptetet som udgangspunkt for din
situationsanalyse og som afsæt for at definere ambitionen for kundeprogrammet.

Kundestrategien
Det er vigtigt at definere en kundestrategi for at få et fælles pejlemærke for den ønskede
kundeoplevelse, der har fokus på kundeoplevelsen fra start til slut, og som alle medarbejdere
kan relatere til. Kundestrategien skal oversætte kundens stemme til konkrete aktiviteter.
Ser vi nærmere på kundestrategien, består den af tre dele: Virksomhedens value proposition dens
kundeløfter og en række serviceprioriteter. En value proposition indrammer det helt essentielle
argument for valget af virksomheden som leverandør. Kundeløfter er i praksis en beskrivelse
af den følelse eller oplevelse, som I gerne vil efterlade jeres kunder med efter enhver kontakt.
Kundeløfter kan udtrykkes gennem en sætning eller tre til fem nøgleord, som indrammer
kundeoplevelsen.
Serviceprioriteter er praktiske beviser for, at I netop leverer kundeløfterne. Dette er
nøgleprioriteter for den gode kundeoplevelse, som I investerer i, og kontinuerligt følger
op på. Hvis I for eksempel forestiller jer en bank, der har defineret et kundeløfte med fokus
på ”nemt og hurtigt”, så skal det jo understøttes af relevante serviceprioriteter. Eksempler
på serviceprioriteter er, at man altid kan få et rådgivermøder inden for samme dag, eller at
ventetiden på et eventuelt lånetilbud aldrig må være mere end 24 timer.

Fundamentet
Fundamentet retter sig indad i virksomheden og handler om at få etableret den rigtige
kundestruktur og kundekultur, som er afgørende for, at I kan levere kundestrategien i praksis.
Kundestrukturen handler blandt andet om at definere kunderejser, der understøtter den
ønskede kundeoplevelse. Herudover skal I definere KPI’er og rapportering til opfølgning
på kundeoplevelsen. Sidst, men ikke mindst, skal I placere ansvaret for kundeoplevelsen og
fastlægge metodikker for systematisk opfølgning på performance.
Kundekultur handler om det mindset og den adfærd, I ønsker at fremelske for at fastholde
kundeoplevelsen. Dette er også et spørgsmål om, hvilke kompetencer medarbejdere og ledere
på forskellige niveauer skal besidde og en afklaring af ledelsens ansvar for at understøtte og
drive kundeagendaen på forskellige niveauer. Vi opererer med begrebet kundeorienteret
lederskab, som er en beskrivelse af den adfærd, man forventer af sine ledere for at kunne skabe
en stærk kultur.
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FIGUR: H&B’s kundekoncept

Value proposition

KUNDESTRATEGI

Kundeløfter

Serviceprioriteter

FUNDAMENT
Ledelse

Kompetencer

Kundekultur

Mindset og adfærd

Governance

KPI’er og
rapportering

Kunderejser

Kundestruktur

H&B 2018 | Side 18

En tydelig kundestrategi
i NNIT
Fem hurtige til Lars B. Petersen
Lars B Petersen er Vice President, Head of
Marketing i NNIT. Vi har talt med ham om
NNIT’s fokusskifte fra kundetilfredshed til
kundeoplevelser, og hvordan NNIT har sikret
forankring af virksomhedens kundeinitiativerne
på tværs af lande og kulturer.

Hvorfor gik I i gang med at arbejde med kundeoplevelser?
Helt tilbage fra NNIT’s fødsel har vi haft fokus på kunden og det at sætte kunden i centrum. En
af vores værdier i NNIT er at være ”value adding” i alt, hvad vi gør, og derfor er CX et naturligt
område for os. Vi havde allerede arbejdet længe med de helt klassiske kundetilfredshedsinitiativer, som vi havde godt styr på, og vi lå på et højt niveau. Så der var som sådan ikke noget
galt. Det var en strategisk beslutning, fordi vi i vores branche løbende skal finde måder at
differentiere os på, og fordi høj kundetilfredshed ikke nødvendigvis er udslagsgivende for et nyt
salg eller fastholdelse. For eksempel kunne vi se, at selvom kunderne gav os høje karakterer, var
det ikke ensbetydende med, at de købte mere i deres kontraktperiode eller forlængede deres
aftaler. Klassisk kundetilfredshed har en tendens til at fokusere på det specifikke produkt og/
eller service, men det er oplevelsen gennem hele virksomhedens system – på tværs af alle touch
points – der i sidste ende er afgørende for kunden.

Hvordan arbejder I mere konkret?
Vi satte os for at gå fra at være ”customer oriented” til ”customer obsessed”. Det betød, at vi
skulle til at se på os selv, som kunderne ser os – på deres fulde rejse gennem NNIT. På den
interne side valgte vi at italesætte tilgangen på en enkel og relaterbar måde, og derfor begyndte
vi at tale om ”at tage kundens brille på”. Faktisk fik vi produceret en rød kundebrille, som vi
delte ud til alle 3.000 medarbejdere. Og det hjalp virkelig til, at konceptet satte sig fast! Med
afsæt i research blandt vores kunder delte vi deres NNIT-kunderejse op i fire arketypiske scener:
Establish, Daily interactions, Issues og Innovation, som vi beskrev med kundens ønskede
oplevelse i den pågældende scene. Vores tilgang til CX – herunder scenerne – er beskrevet i en
såkaldt Customer Experience Playbook, som giver gode råd til, hvad vi kan gøre for at stimulere
de ønskede oplevelser, og hvad vi med vores forskellige roller i NNIT kan bidrage med. Det er
et praktisk værktøj, der gør arbejdet med kundeoplevelser konkret og handlingsorienteret, og
som giver os et vigtigt fælles sprog.

Hvilke tiltag har gjort den største forskel?
At se på kunderne som individer – og ikke kun som repræsentanter for et komplekst
beslutningscenter, der træffer logiske og rationelle beslutninger. Det er måske banalt, men de er
jo også bare mennesker, der er modtagelige over for de samme ting, som vi selv er. Derudover
har det betydet meget at få en mere detaljeret indsigt i de forskellige oplevelser, vi skal levere,
afhængigt af hvor kunden er i kunderejsen, herunder hvilken ”scene” de befinder sig på. Det
at kunderne hører om vores tilgang til CX og helt konkret ser vores playbook, når de besøger
vores kontorer, åbner op for nogle interessante samtaler med dem om, hvordan vi håndterer
vores relation, hvad vi lægger vægt på, og hvad der er vigtigt for dem. Det synes de, er fedt,
og det er med til at skærpe og differentiere vores samlede ydelse. Men det, der har været helt
afgørende for os, er dog, at vi har været i stand til at koble vores arbejde med kundeoplevelse
direkte ind i vores værdier og den måde, vi ellers driver forretning på. Den stærke opbakning fra
vores topledelse har også været helt uundværlig.

Hvad har været sværest?
Indledningsvis var det et radikalt skifte at erkende, at vi ikke kun sælger og leverer IT-services,
men at vi faktisk sælger og leverer oplevelser. Dernæst bor der selvsagt en større opgave i at
sprede dette ud til mere end 3.000 medarbejdere på forskellige lokationer, med forskellige
kulturelle baggrunde og forskellig adgang til kunderne. Man skal have respekt for, at for
nogle medarbejdere, der måske ikke omgås kunderne direkte, kan CX-initiativerne virke lidt
abstrakte. Vi har derfor gjort meget ud af at træne alle medarbejdere, så de forstår, hvad det går
ud på, og hvad deres rolle er. For eksempel får alle nye medarbejdere en introduktion til vores
CX-tilgang i deres første uge hos os. En anden ting er at få sat det rigtige målesystem op. Vi
har historisk set været gode til at måle på kundetilfredshed og loyalitet, men nu skulle vi jo til
også at måle på oplevelser. Det krævede, at vi fuldstændigt gentænkte de spørgsmål, vi stillede
kunderne. I 2017 fik vi en baseline, og i år kan vi endelig se, hvilken forskel vores indsatser har
gjort. Man skal have respekt for, at det tager tid at løbe ind.

Hvad er dit bedste råd til andre?
Min anbefaling er, at man kommunikerer klart og tydeligt, hvordan ens tiltag hænger sammen
med ens værdier og strategi til alle medarbejdere – ikke kun de for eksempel 100 mand, der
jævnligt møder kunderne. Hele værdikæden skal med, da kundernes oplevelser endegyldigt
er sammensat af mange medarbejderes gode indsatser – eller mangel på samme. Derudover
vil jeg bare sige: ”Skynd jer!”. Hvis man er en B2B-virksomhed, tænker man ikke nødvendigvis
at arbejdet med kundeoplevelser, vil være en nøgledifferentiator i fremtiden. Men mange
virksomheders ydelser er jo i virkeligheden meget sammenlignelige – og ved at levere gode
oplevelser til kunderne i hele kunderejsen, kan man skille sig ud. Og med alt den CX-kærlighed,
man øser ud over kunderne i den tid, de er hos en, kan man faktisk sætte dem i en situation,
hvor de slet ikke har lyst til at handle andre steder.
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Test dig selv: Hvor kundeorienteret er din virksomhed?
SÅDAN GØR DU: Du skal give din virksomhed 0, 1, 2 eller 3 point ud fra spørgsmålet: ”I hvilken
grad er du enig i det følgende udsagn?”.
0 = ingen grad, 1 = lav grad, 2 = nogen grad og 3 = høj grad.
Der er 24 udsagn fordelt på seks overordnede spørgsmål, og du kan maksimalt få 72 point.
Evalueringen er subjektiv og kan tages, uanset hvilken position du har i virksomheden.

1. Går topledelsen forrest i at drive kundeagendaen?
Topledelsen taler jævnligt om vigtigheden af kunder og formidler kundehistorier
Kundetemaer er en fast del af topledelsens agenda på deres møder
Topledelsen er rollemodeller i forhold til at skabe en stærk kundekultur
Topledelsen vægter kunde-KPI’er lige så højt som finansielle nøgletal

2. Har I en klar vision, strategi og mål for kundeoplevelsen?
Der er en fælles vision for kundeoplevelsen, som medarbejderne kender
Der er et formelt program for at måle på kundetilfredsheden
– i overensstemmelse med visionen
Kundemålinger er en del af afdelingers (og eventuelt individers) KPI’er
Alle kundevendte afdelinger modtager jævnligt (minimum månedligt) kundefeedback,
reflekterer og handler på den

3. Er jeres ledere klædt på, og har de rammer til at bedrive kundeorienteret ledelse?
Kundeoplevelser er en del af alle ”en-til-en samtaler”
Alle ledere oplever at få træning, der gør dem i stand til at bedrive
kundeorienteret ledelse
Lederne bruger konkrete værktøjer til konstruktivt at arbejde med forbedring
af kundeoplevelsen på afdelingsmøder
Lederne samarbejder om forbedring af kundeoplevelser på tværs af afdelinger
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4. Har I en kundekultur?
At være kundeorienteret er et kriterie for at blive ansat i virksomheden
– på alle niveauer
Alle medarbejdere agerer en gang imellem kunde, så de selv oplever, hvordan det er at
være kunde i egen virksomhed
Alle medarbejdere oplever at få træning, der gør dem i stand til at handle på visionen
for kundeoplevelsen
Alle medarbejdere oplever at have råderummet til at gøre det rigtige overfor kunden

5. Har I styr på kunderejserne og de bagvedliggende processer?
Virksomhedens centrale kunderejser er defineret og kortlagt – som kunden
oplever dem
Virksomhedens processer er designet rundt om kundeoplevelsen (altså 		
kunderejserne) – og medarbejderne forstår, hvilke kunderejser de bidrager til og 		
hvordan (inklusiv baglandet)
Der foretages kundemålinger på tværs af kunderejsen (og ikke blot på touch points)
Det er tydeligt, hvem der har ansvaret for de forskellige kunderejser

6. Arbejder I med kundedrevet innovation?
Der er etableret faste processer for proaktiv kundedialog
Al udvikling og innovation sker med udgangspunkt i en dyb indsigt i kundernes 		
behov (fokus på slutkunden/brugeren)
Slutkunder/brugeren inddrages tidligt i udviklingsprocesser, for eksempel i forbindelse
med eksperimenter, testforløb eller design-sprints
Kundefeedback er den afgørende faktor for stop/go-beslutninger, før nye produkter
sættes i drift

		

Udregn dit samlede resultat og gå til næste side.

Tre tegn på, at I er på rette vej:
1. Kundeoplevelser er et fast punkt
på agendaen på møder
2. Der er dyb indsigt i kundernes
vigtigste prioriteter, og de er omsat
til handling
3. I følger løbende op på
performance på de vigtigste
kundeprioriteter, og ansvaret for
hver prioritet er klart
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RESULTAT
Customer Novice
Score: 0-22
I har italesat vigtigheden af kundefokus, men kun få i organisationen kan huske ambitionen
eller arbejder for at nå den. I har sandsynligvis begrænset indsigt i kundernes feedback og
mangler et klart billede af, hvor I skal forbedre jer. Når du oplever nogen i organisationen
tale om kunderne, er det primært enkelte ildsjæle, som typisk er frustrerede over at tale med
kunder, der ikke har haft en god oplevelse.

Customer Beginner
Score: 23-42
I har formentlig defineret en overordnet ambition for kundeoplevelser, men den er ikke fulgt til
dørs via handlinger og systematisk opfølgning. Det er derfor svært at se effekterne. I begynder
at forstå årsager til dårlige kundeoplevelser, men I har svært ved at omsætte det til handling.
Flere i organisationen italesætter kundeoplevelser og gennemfører sporadiske forbedringer,
men I har udfordringer med at arbejde på tværs af afdelinger med kundeoplevelser.

Customer Professional
Score på 43-59
I oplever, at organisationen har kunden på agendaen og arbejder mere systematisk med at
forbedre kundeoplevelserne. I har formulerede ambitioner, I måler på dem, I har nogen grad af
træning, og I arbejder løbende med at forbedre arbejdsgangene. Men flere medarbejdere kan
godt opleve, at der mangler en rød tråd, som binder det hele sammen og skaber et flow, hvor
alle i organisationen arbejder sammen om kundeoplevelsen.

Customer Expert
Score på 60-72
I er næsten ikke et sted uden at tale om kunder. Alt hvad du, dine ledere og medarbejdere gør
bliver italesat med udgangspunkt i værdiskabelsen for kunden. I kender til sammenhængen
mellem kundeindsatser og top- og bundlinje, og I arbejder systemisk med kundeoplevelsen på
tværs af afdelinger og i samarbejde med partnere. I har sikret involvering af kundefronten og
supportfunktionerne.
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Sådan kommer du videre
I H&B har vi en afdeling specialiseret i CX og dedikeret til at arbejde med kundeagendaen hos
vores klienter. Vi har hjulpet mere end 40 danske og nordiske virksomheder med at skabe bedre
kundeoplevelser og kommerciel udvikling gennem for eksempel:
1. Udvikling af kundestrategier
2. Deep dives på kundeoplevelser
3. Mapping og udvikling af kunderejser
4. Gennemførelse af eksperimenter og design sprints
5. Kulturtransformation – herunder træning i kundeorienteret lederskab
6. Målrettede tiltag for reduktion i kundeafgang
7. Udvikling af kommercielle strategier
Hvorfor vælge os?
• Vi er praktikere, der omsætter state-of-the-art værktøjer til praktiske løsninger, som skaber
værdi for jeres virksomhed
• Vi arbejder agilt for at sikre hurtig fremdrift og resultatskabelse
• Vi spiller jeres medarbejdere gode og bygger kompetencer in house gennem den samskabelse,
som finder sted i projektet
• Vi går ikke før, vi har sikret forankring af forandringen. Her har vi fokus på både topledelsens
rolle og på udvikling af mellemlederne
• Vi har dyb erfaring fra flere brancher – særligt den finansielle sektor samt
tele- og forsyningssektoren

H&B 2018 | Side 25

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
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