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Bedst til kundeoplevelser
– den menneskelige faktor
Det seneste år har vi endnu engang haft fornøjelsen af at arbejde med en række ambitiøse CX-projekter*,
og vi har udvidet CX-teamet, således at vi nu er mere end 10 CX-specialister. En stor del af projekterne har
været rettet mod BtB-kunder, og selvom kundeoplevelser i det professionelle marked kan være væsentligt
anderledes med højere kompleksitet end på privatkundesiden, er der én vigtigt fællesnævner, som træder
igennem, og som har forundret os: Vi erfarer, at den personlige service spiller en vigtigere rolle end tidligere.
På trods af digitaliseringen har medarbejdernes adfærd i kundemødet størst betydning for kundernes
tilfredshed og loyalitet.
Det betyder, at indsatsen for at skabe de bedste rammer for medarbejderne er vigtigere end nogensinde
før. Hvordan skaber man et miljø, hvor medarbejderne har råderummet til at gøre det, der er rigtigt for
kunderne? Hvilken ledelsesindsats kræver det? Og hvilke konkrete eksempler har vi set virke i praksis?
Vi har dedikeret temaet i årets CX-magasin til dem, der gør den store forskel for kunderne; medarbejderne.
I magasinet giver vi en række eksempler på, hvordan førende danske virksomheder har skabt bemærkelsesværdige resultater ved at engagere medarbejderne i at forbedre kundeoplevelsen og gå den ekstra mil for
kunden.
Tak til Jeppe Kirkegaard Folling fra Nets, Martin Petersen fra JN Data, Ziad Sbeinati fra Falck og Rasmus Krog
Madsen fra Jutlander Bank for at bidrage med interessante og indsigtsfulde cases.
Vores ambition er at inspirere dig til at løfte medarbejderengagementet i jagten på bedre kundeoplevelser
og en sundere forretning. Når du har læst magasinet, står du forhåbentlig tilbage med en masse idéer til,
hvad du kan gøre.
God fornøjelse!

*CX står for Commercial Excellence
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“Clients do not come first.
Employees come first.
If you take care of your employees,
they will take care of the clients.”
Richard Branson

Det digitale paradoks
Og her kommer så den interessante indsigt. Betyder
digitaliseringen, at der ikke er efterspørgsel efter personlig
service? Nej, tværtimod. Faktisk viser undersøgelser, at
betydningen af den personlige service er stigende, og det
har den været over de seneste 10 år, i takt med at den digitale
transformation er taget til. Kunderne forventer digitale
løsninger, men hvis man vil vinde kundernes gunst, så skal man
først og fremmest være god til personlig service.

Verden digitaliseres i en grad, som aldrig er set før. Dette har
betydning for vores hverdag og er dermed også en grundforudsætning for den gode kundeoplevelse.
Digitalisering og digital transformation fylder meget i udviklingen af den gode kunderejse, og arbejdet med digitalisering
har givet os en række værdifulde indsigter, særligt med fokus
på kundepræferencer.
For det første er digitalisering forventet. Det betyder i praksis,
at kunderne forventer, at virksomheder stiller digitale løsninger
til rådighed for dem. Digitalisering er med andre ord en
hygiejnefaktor.
For det andet har digitaliseringen betydning for kunderne
oplevelse af hastighed: I takt med, at kunderne oplever fuld
adgang til information, så påvirker dette kundernes forventninger
til hastighed. Digitaliseringen betyder, at vores ventetidstolerance
er ændret. Som kunde vil vi have tingene her og nu. Og det
påvirker faktisk også oplevelsen af off-line service, f.eks. hvor lang
tid vi accepterer at vente på at tale med kundeservice.
For det tredje kan vi se, at tendenserne inden for BtC også
påvirker BtB kunderne. De professionelle kunder forventer
også, at leverandører er digitale i deres service.

Vi kalder dette fænomen for ”Det digitale paradoks”, som
betyder, at kravene til virksomhedens service online og offline
er steget parallelt, og at det ikke er et spørgsmål om enten eller.
Med andre ord er digitale løsninger nødvendige, men ikke
tilstrækkelige forudsætninger for højere kundeloyalitet.
Vigtigheden af medarbejdernes betydning for den samlede
kundeoplevelse er blevet målt systematisk af EPSI i de
nordiske lande i mere end 10 år. På tværs af forskellige
brancher og med 10 års data fra mere end 100.000 kunder
kan man anskue den relative betydning af forskellige
drivers. Image og værdi for pengene er stadig vigtige drivere
for kundetilfredshed. Men på trods af en hastigt stigende
digitalisering er den relative betydning af personlig service
mere end fordoblet og er nu den mest betydende driver for
kundeoplevelsen og loyalitet.

Figur 1: Relativ udvikling i drivers af kundetilfredshed over tid, BtC og BtB
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CASE FRA FALCK

Involver medarbejderne i
strategiudvikling og -implementering
Ziad Sbeinati, Director, Head of Commercial Strategy and Customer Projects for Falck Assistance Nordic,
har stået i spidsen for udvikling og implementering af en kundestrategi med det formål at forbedre den
gode kundeoplevelse hos Falck.
I denne artikel deler han sine erfaringer med at føre kundestrategien ud i livet ved hjælp af tre
kundeløfter, som har skabt retning og ramme for forbedring af kunde- og medarbejderoplevelsen
med økonomiske effekter til følge.
Fokus på kundefastholdelse og –loyalitet gav
overbevisende økonomiske perspektiver
I mere end et århundrede har det været Falcks opgave at
hjælpe mennesker i nød. At komme forulykkede og nødstedte
til undsætning. At rehabilitere mennesker efter sygdom. At
forebygge og afværge ulykker. Falcks væsentligste opgave er
stadig tryghed for kunderne. Falck Assistance Nordic (FAN)
spiller en central rolle i Falcks forretning ved at stå for en solid
del af omsætningen og indtjeningen. Men trods vigtigheden af
at holde på de eksisterende kunder har fokus været udfordret.

Giv ledere og medarbejdere ejerskabet i at sætte retningen
Første skridt handlede om at få FAN’s udvidede ledergruppe
samt udvalgte medarbejdere med på rejsen og give dem
ejerskab gennem involvering i formulering af organisationens
nye kundestrategi.

”Et stort fokus på salg og porteføljetilgang samt optimering
af interne processer gjorde, at vi delvist havde mistet fokus på
vores eksisterende kunder – og fastholdelse af dem. Vi havde
ganske enkelt glemt vores ‘stock’ – de stod ikke længere først
på agendaen.”

Dernæst handlede det om at sætte handling bag
kundestrategien.

Ledelsen ønskede at sikre bedre balance i indsatsen for hhv.
kundeoplevelse og nysalg, og som et led i processen valgte
FAN at underbygge det strategiske argument ved at beregne
business casen.
”Vi kendte faktisk ikke business casen, men da vi regnede på
tingene, kom vi frem til, at en reduktion i kundeafgang på 1%
gav bedre økonomi end 1% øget salg.”

”Det handlede først og fremmest om at forstå. Vi ringede f.eks. alle
til kunder for at lytte. Derefter prøvede vi kundeoplevelsen på egen
krop gennem en række ‘i kundens fodspor’-øvelser. Det gav os et
stærkt grundlag for at formulere kundestrategien.”

”Vores kundeprogram satte gang i en række indsatser for at
understøtte eksekveringen. Her var det vigtigste, at vores brede
involvering i formulering af kundestrategien skabte et stærkt
grundlag for at engagere alle i at omsætte kundeløfterne til
konkret adfærd.”
Medarbejderne har fået et stærkere mandat
Den første store forandring handlede om at styrke
medarbejdernes beføjelser, mindset og tillid til kunderne.
Fremfor at skulle bede om dokumentation og bevisførelse
ønskede FAN at øge tiltroen til kunderne.

PROJEKTETS HOVEDINDSATSER
BUSINESS CASE

BEREGN

CX INDSIGTER & -STRATEGI

FORSTÅ

DEL INDSIGT

SÆT RETNING

KUNDEPROGRAM

TRÆN

OPTIMÉR

KOMMUNIKÉR

”Falcks holistiske tilgang til kunderne kan mærkes –
det giver en federe kundedialog”
- udtalelse fra medarbejder

”Som eksempel har flere af vores kunder tilkøbt minutgaranti.
De har krav på kompensation, hvis vi kommer for sent. I modsætning til tidligere, udbetales det nødvendige kompensationsbeløb nu uden yderligere spørgsmål eller krav om dokumentation.
Det har givet en bedre kundeoplevelse, sjovere hverdag og færre
omkostninger.”
Et andet initiativ har handlet om Service Recovery, hvor
medarbejdere bl.a. har fået mandatet til at give kompensation til
kunderne, hvis medarbejderne fandt det rimeligt og nødvendigt,
og samtidig undgå ikke-værdiskabende diskussioner.
”Målet var at tage ansvar og øge tilliden til kunderne med
en dårlig kundeoplevelse i bagagen. Vi ønskede at anerkende
og forstå kundens oplevelse, og det har oftest været nok til at
genskabe den gode dialog med kunderne.”
Bedre kundeoplevelse – og større medarbejdertilfredshed
Arbejdet med kundeoplevelsen blev igangsat for et år siden,
og de løbende målinger af kundetilfredshed samt den seneste
medarbejdertilfredshedsmåling peger i den rigtige retning.
”Vi kan se, at det går i den rigtige retning. Kontaktpunktsmålingerne får topkarakter, og kunderne er meget tilfredse med
den hjælp de får på tværs af alle vores væsentlige touchpoints.”

For at anerkende medarbejdernes flotte indsats har FAN for
nyligt lanceret en såkaldt WOW-pris.
”Med WOW-prisen ønsker vi at hylde og anerkende en
medarbejder, som virkelig har gjort en ekstraordinær indsats
for at give endnu bedre kundeoplevelser. Det er fantastisk
at opleve, hvilken energi det giver i organisationen at hylde
hverdagens helte.”
To vigtige erfaringer
Ziad Sbeinati fremhæver især to erfaringer, som står tydeligt
tilbage fra det seneste års arbejde. Den første læring handler om,
at det kræver arbejde at gøre intentionen til konkret adfærd.
”Forståelse og oversættelse af kundeløfterne til konkret adfærd er
afgørende. Det skal masseres ind under huden helt ud til fronten
og i frontmedarbejderne.”
Den anden læring handler om at kunne måle og bevise
fremdrift.
”Det er altafgørende at kunne måle både kort- og langsigtede
resultater for at kunne lykkes med bedre kundeoplevelser.
Vi skal hele tiden bevise, at vi kan levere et konsistent og højt
niveau i mødet med kunden.”

UDVALGTE RESULTATER

KUNDER
Kunderne er mere tilfredse med
samtlige af FAN’s kundekontaktpunkter
(op til 12% forbedring i tilfredshed)

MEDARBEJDERE
Medarbejderne er mere tilfredse
(8% forbedring i
medarbejdertilfredshed)
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Service Recovery
betaler sig
- Fra afgangstruet til øget forbrug

Hver dag mister virksomheder kundeforhold, som kan afværges med
den rette indsats. Service Recovery er en metode til at arbejde systematisk
og proaktivt med håndtering af dårlige kundeoplevelser.
Virksomheder kan øge loyalitet og omsætning, hvis man handler hurtigt
og effektivt på en dårlig kundeoplevelse – det modsatte kan derimod øge
sandsynligheden for faldende omsætning og kundeafgang.

Du kan redde de fleste kunder, som overvejer at gå
Det er dyrt at have en stor kundeudskiftning. Derfor er det vigtigt at forstå
hvorfor kunderne forlader, og hvordan man i givet fald kan forebygge
kundeafgang. Når kunderne går, skyldes det oftest en dårlig kundeoplevelse
eller manglende service. Den gode nyhed er, at kunderne fortæller, at
Virksomheden havde en chance for at redde dem.

God Service Recovery kan øge forbruget
Hvis vi håndterer dårlige kundeoplevelser på en god og proaktiv måde,
kan det have en positiv økonomisk effekt. Et eksempel er kundeklager.
En klage medfører nemlig ikke automatisk kundeafgang – det afhænger
af, hvordan klagen håndteres. Håndteres klagen dårligt, så vil kunder være
tilbøjelige til at købe mindre. Håndteres klagen godt, så vil kunder derimod
være tilbøjelige til at købe mere.

Hvor skal I udvikle jeres Service Recovery?
For at blive bedre skal man forstå sit udgangspunkt. Overvej hvor jeres
virksomhed ligger på Service Recovery skalaen – og hvor I har størst
potentiale for at udvikle jer. Handler I reaktivt på kundernes signaler
(de nedre trin)? Eller handler I proaktivt (de øvre trin)?

... Men virksomhederne har muligheden
for at redde forholdet

Kunderne forlader oftest virksomheden
på grund af en dårlig kundeoplevelse

10%30%

68%

En virksomhed mister
10-30% af sine kunder om året
i gennemsnit

85%

68% pga. dårlige
kundeoplevelser
eller manglende service

85% fortæller, at
virksomheden havde en chance
for at redde dem

Giver du god klagebehandling, får du kunder, som køber mere

74%
61%
35%

33%

33%

8%

KUNDER MED
SAMME FORRBUG

KUNDER MED
FALDENDE FORBRUG

KUNDER MED
STIGENDE FORBRUG

Oplevet dårlig klagehåndtering (score 1-4)
Oplevet god klagehåndtering (score 8-10)

Vurdér hvor I skal udvikle jer i arbejdet med Service Recovery
TRIN 4
TRIN 3
TRIN 2
TRIN 1

Handling når kunden RISIKERER
en dårlig kundeoplevelse

Handling når kunden OPLEVER
en dårlig kundeoplevelse

Handling når kunden KLAGER /
fortæller om sin oplevelse

Handling når kunden har sendt
sin OPSIGELSE

Kilde: ”Vil du anbefale os? kundeloyalitet i praksis” (2014), Accenture (2012) og EPSI Rating Danmark (2019)
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CASE FRA JN DATA

Kør medarbejderdrevne eksperimenter,
og få hastighed i resultatskabelsen
Martin Petersen, Senior Vice President for Customer Department hos JN Data, har etableret
et team, som arbejder på at sætte retning for kundeagendaen og skabe rammerne for
forbedring af kunde- og medarbejderoplevelsen, som drives ude i organisationen.
I denne artikel deler han sine erfaringer med medarbejderdrevne eksperimenter, som har
reduceret opstarts- og løsningstider med mere end 35% og samtidigt forbedret kunde- og
medarbejdertilfredsheden.
Solid IT-infrastruktur til finanssektoren
betyder ikke automatisk gode kundeoplevelser
JN Data spiller en central rolle i levering af sikker og stabil
IT-drift og –infrastruktur, hvor de servicerer mere end 40.000
ansatte i 200 banker og realkreditinstitutter i hele Norden.
Det er en kompleks opgave at drive kritisk infrastruktur i
finansverdenen, og behovet for dyb specialisering har udfordret
evnen til at samarbejde med kundens behov i centrum.

”Metoden har åbnet for en ny arbejdsform, der har tilladt vores
medarbejdere at tænke kreativt, prøve sig frem og lære undervejs.
Helt konkret hjælper eksperimenterne os hurtigere fra tanke til
implementering end nogensinde før.”

”Vi har haft et meget stort fokus på den tekniske side, men vi har
ikke været gode nok til at sige: ”Hvordan kan vi arbejde bedre
sammen om kundens udfordringer?” Derfor har vi har lyttet til
kunderne og sat os for at gøre det langt nemmere at være kunde.
Udover at forbedre tilgængeligheden skal vi levere hurtigere og
holde det, vi lover.”

2) Læring, som strækker sig fra at definere en konkret 		
udfordring til igangsættelse af eksperiment, der løbende
trackes og tilpasses, så man bliver klogere undervejs, inden
det vurderes, om løsningsmodellen skal skaleres.

Medarbejderdrevne eksperimenter
gør det ufarligt og skaber gode resultater
Med ambitionen om at gøre det nemmere at være kunde
igangsatte JN Data en række 8-10 ugers eksperimentforløb,
som hurtigt har påvirket adfærd og holdninger.

Martin Petersens team lægger vægt på, at eksperimenttilgangen
har banet vejen for en langsigtet kulturændring.

Martin Petersen fremhæver især involvering og hastighed som
de helt store styrker ved metoden.

Eksperimentforløbet strækker sig over tre faser:
1) Identificering og prioritering af ‘kundepains’.

3) Skalering af løsningsmodel til øvrig drift.

”De medarbejderdrevne eksperimenter har ramt skiven. De har
gjort det nemmere at ændre ting, som vi historisk har haft svært
ved at løse. Med eksperimenterne tør vi at fejle og dermed tage fat
i de rigtig svære udfordringer – og vi kan allerede nu konstatere, at
metoden har hjulpet os til at skabe rigtig flotte resultater.”

EKSPERIMENTETS FORLØB
IDENTIFICÉR

KUNDEPAINS

LÆR

DESIGN

EKSPERIMENT

SKALÉR

VURDERING

LØSNINGSMODEL

”God service, god hjælp, forståelse, ingen fejl...
Kort sagt: Hvad kunne man ønske sig mere?”

”Jeg har aldrig oplevet så høj kvalitet
– det skal vi gøre på alle projekter!”

- udtalelse fra kunde, som har været del af eksperimentet

- udtalelse fra medarbejder, som har været del af eksperimentet

EKSPERIMENT 1:
Hurtigere opgaveløsning og velinformerede kunder
Det første eksperiment handlede om komplekse sager, hvor
JN Data satte fokus på mere proaktiv dialog med kunden og at
løfte opgaven som team.
”Med de komplekse sager har vi været udfordret på at love
kunden realistiske tidsfrister, og vi har haft en silobaseret
samarbejdsmodel. Den har teamet vendt rundt ved at tage en
ærlig dialog med kunden om, hvornår de kan forvente en løsning,
og så er vi blevet rigtig gode til at arbejde sammen på indersiden.”
Eksperimentet har foreløbigt vist markante forbedringer i
leveringskvalitet og –hastighed og har styrket både kunde- og
medarbejdertilfredsheden.
EKSPERIMENT 2:
Hurtigere og bedre opstart på nye IT-projekter
Det andet eksperiment handlede om at ændre den måde, JN
Data opstartede store IT-udviklingsprojekter på, hvor ansvaret
tidligere var fordelt på tværs af afdelinger og faser.

kunden og alle vores relevante afdelinger. Det har skabt
rekord i opstartstid og både kunder og medarbejdere har været
meget tilfredse.”
Tiden fra en kunde ønskede et projekt til igangsættelse er
blevet reduceret med 35% – eller mere end 2 måneder – og
nye arbejdsgange og enklere dokumentation har gjort selve
projekteksekveringen mere enkel.
Martin Petersen fremhæver især to vigtige erfaringer
Martin Petersen fremhæver, at JN Data skal have forankret en
kundekultur, hvor det ikke blot er ”noget vi siger, men noget vi
gør”, og peger i den forbindelse på især to erfaringer:
1) ”Eksperimenter virker – arbejdsmetoden skaber begejstring
blandt medarbejderne, som gerne arbejder anderledes, når det
tydeligt skaber værdi for alle parter.”

”Vi kunne se, at der var meget varmetab i overleveringerne.
Derfor testede teamet en model med et fælles opstartsmøde for

2) ”Mange forbedringsmuligheder er kommet til overfladen, som
ikke bare vil give gladere kunder, men også vil gøre det lettere for
vores medarbejdere. Vi er stødt på mange udfordringer – og det
ser vi som et udtryk for, at vi er på rette vej, og at vores rejse først
lige er begyndt. Kursen er lagt, og den er ambitiøs – det kræver et
langsigtet perspektiv og en systematisk tilgang”

RESULTATER FRA EKSPERIMENT 1

RESULTATER FRA EKSPERIMENT 2

42% HURTIGERE LØSNINGSTID

35% HURTIGERE PROJEKTSTART

4,8/5 I KUNDETILFREDSHED
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Kundestruktur & kundekultur
– du skal have styr på begge to
De bedste kundeoplevelser skabes i balance. Balancen
handler om servicestruktur og servicekultur. Servicestruktur
er forstået som veldefinerede processer, der gør det nemt
og enkelt at være kunde. En stærk servicestruktur er typisk
kendetegnet ved en høj grad af konsistens. Det betyder i
praksis, at processerne sidder i skabet, og at træfhastigheden
er på den gode side af 95% i at indfri kundernes
forventninger.
Det er også i servicestrukturen, man sikrer lønsomhed, idet
processerne – understøttet af relevante digitale løftestænger
– sikrer et højt niveau af effektivitet. Velfungerende
ledelsesprocesser sikrer kontinuerlig opfølgning og løbende
forbedring af servicestrukturen i praksis.
Men servicestruktur gør det ikke alene. For nogle gange går
ting galt. Nogle gange følger kunden populært sagt ikke
plan A, men går til plan B eller C. Her er det afgørende, at
medarbejderen, der møder kunderne, har muligheden
for at følge med kunden og tage de rigtige beslutninger i
situationen. I praksis handler det om, at medarbejderen

har råderum og mod til at tage beslutninger samt føler, at
vedkommende kan udnytte sin personlige kreativitet i
mødet med kunden.
Vi har beskrevet dette fænomen som ”ying-yang”, der er
i konstant vekselvirkning med hinanden. Den ene kan
ikke klare sig uden den anden. Set i en organisatorisk
kontekst kan man også sige, at man ikke skaber bedre
kundeoplevelser, hvis ikke alle involveres i arbejdet.
Hvis man kun har fokus på servicestruktur, får man alt for
mange utilfredse kunder. Hvis man kun har servicekultur, får
man for mange feberredninger, og så bliver det dyrt at skabe
kundeoplevelser.
Det er i samspillet mellem back-stage og on-stagefunktionerne mange får den bedste balance. Back-stage
hjælper med at skabe effektive og sammenhængende
processer, mens on-stage sikrer den bedste kundeoplevelser
i mødet med kunden, særligt når der er behov for at gå fra
plan A til plan B.

KUNDEKULTUR
Hvordan skaber vi mindset,
råderum og kompetencer til at
levere den bedste kundeoplevelse
i situationen?

KUNDESTRUKTUR
Hvordan skaber vi processer og
ledelsessystemer, som skaber
konsistente kundeoplevelser på
en lønsom måde?

Medarbejderengagement er
nøglen til en bedre kundekultur
Som tidligere nævnt her i magasinet, så er det 85% af alle
kunder, som forlader en virksomhed, der rent faktisk giver
virksomheden en chance for at redde kundeforholdet.

Meningsløse mål: Hvis medarbejderne måles på KPI’er, som
ikke giver mening eller er modsatrettede - eller de slet ikke får
feedback på performance

Det er gode nyheder, for det må betyde, at medarbejdere i
frontlinjen har en reel mulighed for at redde kundeforholdet –
hvis de altså kan og må gøre, hvad der er nødvendigt. De er så
at sige ”last line of defence” i at undgå kundeafgang.

Manglende råderum: Hvis medarbejdernes beslutningsrum
indskrænkes, eller de underlægges ”micro-management”

Forestil dig, hvis du gav dine frontlinjemedarbejdere de rette
værktøjer og det rette mandat og råderum til at gøre, hvad der
skulle til for at beholde kunden. Hvor mange kunder ville de så
være i stand til bevare?
Dette er ikke et spørgsmål om at investere i nyt IT eller at
udvikle nye processer. Det handler om mindset og engagement
– dvs. om medarbejderen vælger at følge normal procedure,
som man kunne kalde plan A, eller om medarbejderen går til
plan B og går den ekstra mil for kunderne.
Men hvordan står det egentlig til med medarbejderengagement? Gallup gennemfører årligt omfattende undersøgelser
af medarbejderengagement på tværs af lande.
Billedet er bekymrende: Jævnfør Gallups ”State of the Global
Workplace report” er det op til hele 20% af medarbejderne på
tværs af lande, der er aktivt uengagerede i deres arbejde. Og
resultatet er ikke blevet bedre i de 15 år, Gallup har målt. Man
kunne kalde dette for en engagementskrise.
Nedenfor har vi samlet en række klassiske dræbere af
medarbejderengagement. Tilsæt en eller flere af disse i
din virksomhed, og du kan være sikker på, at du ikke får
medarbejderne til at gå den ekstra mil for kunderne.

Dårligt samarbejde: Hvis organisatoriske siloer eller dårlige
processer betyder, at medarbejderne har svært ved at
samarbejde med kolleger på tværs af organisationen
Ingen involvering: Hvis projekter bare kommer ovenfra, og
medarbejderne ikke involveres i udvikling af forretningen
Et nummer i køen: Hvis den øverste ledelse er usynlige over
for medarbejderne, og medarbejderne føler sig ubetydelige
Vejen til bedre kundeoplevelser går gennem engagerede
medarbejdere, der har muligheden for at gå den ekstra mil
for kunderne. Der er heldigvis mange muligheder for at
styrke medarbejderengagement, men fælles for dem alle
er, at det kræver bevidste ledelsesindsatser på alle niveauer.
Faktisk finder Gallup frem til, at hele 70% af variationen i
medarbejdernes engagement kan forklares ud fra adfærden
hos nærmeste leder.

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal starte, så får du her
tre spørgsmål til refleksion:
Hvor ofte er du på lyt i kundefronten?
Hvor stor en andel af frontlinjemedarbejdernes mål
handler om kundeoplevelser?
Har jeres medarbejdere råderummet til at gå den
ekstra mil for kunderne?

Kilde: Gallup: State of the Global Workplace report
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CASE FRA NETS

Skab rammer, så medarbejderne
kan gå den ekstra mil for kunden
Jeppe Kirkegaard Folling, Senior Vice President for Group Customer Experience Transformation hos
Nets, har sammen med et passioneret team af dygtige service-designere, customer insight-analytikere
og transformationsspecialister drevet en kundetransformation på indersiden af Nets.
I denne artikel deler han sine erfaringer fra et af transformationens initiativer, hvor en gruppe medarbejdere er blevet ”empowered” til at gøre dagligdagen nemmere for Nets’ internationale kunder.

Internationale kunder følte sig
som projektledere i kontakten med Nets
Nets har sat alle strategiske sejl ind på at blive den førende
betalingsformidler inden for Merchant Services, hvor Nets i
dag servicerer over 400.000 butikker i Norden, inkl. 35.000
netbutikker. Derfor er det også afgørende for Nets, at deres
kunder synes, det er nemt at bestille nye terminaler eller få
hastesupport, når der opstår en kritisk situation.
”Det skal være nemt hos Nets. Desværre fortalte flere af vores
store internationale kunder, at de ikke oplevede os som en samlet
organisation, der talte sammen. De fortalte os, at de satte pris på,
at vores medarbejdere var kompetente og venlige, men at de selv
skulle agere projektledere i deres kontakt med os.”
Fra flere funktioner til ét kundeteam med stærkt mandat
Nets havde over tid fået en mere funktionsopdelt organisation
med øget specialisering, og det havde klare ulemper. Nets
valgte derfor en løsning, hvor et tværfagligt team fik end-toend kundeansvar for udvalgte kunder, fik et stærkt mandat, og
primært blev målt på kundecentriske KPI’er.”
”Grundlæggende ønskede vi at sætte et tværfagligt team
sammen. Give dem rammerne og redskaberne til at løse kundens
udfordringer ved første henvendelse og motivere dem til ikke

FRA

at acceptere status quo. Derfor bad vi dem om at tage det fulde
ansvar for, at kunderne synes, det er nemt at være kunde hos Nets.
Vi justerede deres målsætninger hertil og bad dem tage initiativ til
at forbedre processer, som kunne skabe en bedre kundeoplevelse”
Teamet er sammensat af medarbejdere fra både front- og
backoffice. De arbejder sammen virtuelt og sidder fortsat i deres
eksisterende teams for at sikre videndeling og internt netværk.
Derudover supporteres teamet af en ‘agile coach’, som faciliterer
følgende:
1) Daglige fremdriftsmøder, så deltagerne kan bringe 		
kompetencer og netværk i spil i problemløsningen.
2) Faste læringssessioner, så teamet kan samle op på læring og
løbende tilpasse way-of-working.
”Flere medarbejdere sagde faktisk, at initiativet er et virkelig godt
eksempel på vores værdier; Customer-driven, Accountability og
Togetherness. De synes, vi har tænkt løsningen ud fra kundens
behov, tager et tydeligt ansvar og arbejder sammen som ét team og
som én organisation.”
Et eksperiment, som medarbejderne havde indflydelse på
Den nye kundesupport startede som et 4-ugers eksperiment
med 6 udvalgte kunder, som gerne ville deltage, samt et team af
udvalgte medarbejdere. Den agile tilgang gav teamet mulighed

TIL
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ONBOARDING
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SETTLEMENT

KUNDER
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(VIRTUAL)

ONBOARDING
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...

ORDREHÅNDTERING

...

KUNDER
...

KAM

ORDREHÅNDTERING

...

Organisering i funktioner og opgaver, herunder opdeling i
front- og back-office
Flere kanaler for kunderne
Primært funktionsopdelte operationelle KPI’er

KAM

KONTAKTCENTER DK

Organisering omkring kunden med end-to-end ejerskab, blanding
af front- og back-office
En kanal for kunderne (via telefon og mail)
Primært kundecentriske KPI’er

”We got the mandate and setup to really solve the customers’
problems – no silos or red lines, we are in touch with all areas”
– udsagn fra en medarbejder, som deltog i eksperimentet

for løbende at blive klogere og tilpasse sig ud fra feedback fra
kunder og kollegaer.
”Det var en forandring, som ville berøre både kunder, flere
afdelinger og mange medarbejdere i Nets, og vi ønskede at lære af
vores erfaringer undervejs. Derfor startede vi med et eksperiment
og derefter en implementeringsmodel, hvor vi kunne blive klogere
undervejs og tilpasse os løbende ud fra feedback fra kunder og
medarbejdere.”
Det er blevet nemmere at være kunde
– og nemmere at være medarbejder
International Merchant Support supporterer i dag mere end
60 internationale og komplekse kunder og vokser fortsat.
Kunderne udtrykker stor tilfredshed med løsningen.
”Kunderne har taget rigtig godt imod International Merchant
Support. De melder tilbage om bedre tilgængelighed, bedre firsttime-resolution og generelt større tilfredshed.”
Også medarbejderne i teamet er positive, mens de
salgsansvarlige Key Account Managers (KAM) i dag bruger
mere tid på salg i stedet for problemløsning.
”Medarbejderne fortæller, at det er blevet nemmere at løse

kundernes problemer og nemmere at samarbejde internt.
Derudover fortæller vores KAM’ere, at de med dette setup ikke
bruger nær så meget tid på operationelle problemer, hvor det før i
tiden kunne tage op til 40-50% af deres tid.”
Jeppe Kirkegaard Folling peger på især to læringer
Den første læring handler om, at struktureret kundefeedback for
en konkret kunderejse var afgørende for at skabe forandringer i
adfærd og roller på tværs af værdikæden.
”Den kundeoplevelse, som vi ønskede at forbedre, blev skabt
på tværs af afdelinger, som hver især gjorde deres bedste for at
gøre det nemt at være kunde. De forskellige afdelinger havde ikke
samme syn på, hvad der stod i vejen for den gode kundeoplevelse,
og havde derfor væsensforskellige idéer til forbedring. Derfor var
det altafgørende, at vi kunne måle og ”bevise”, hvordan den nye
servicemodel performede i kundernes øjne.”
Den anden læring handler om grundlæggende empowerment
af medarbejdere.
”I en tid, hvor opmærksomheden på og forventningerne til
kundeoplevelsen er dramatisk stigende blandt brugere og
forbrugere, er empowerment og fleksibilitet i frontlinjen et vigtigt
redskab til at løfte komplicerede serviceleverancer.”

UDVALGTE RESULTATER

KUNDER

Kunderne er blevet
væsentlig mere tilfredse
(20% forbedring i tilfredshed)

MEDARBEJDERE

Kundesupportmedarbejderne
synes det er nemmere at hjælpe kunder
(90% forbedring i effort score)

OPERATIONELT

Key Account Managers
oplever mere tid til salg
(+25% tid frigjort til salg)
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Digitale kundeoplevelser
handler mere om mennesker
og mindre om teknologi
Digitalisering og digital interaktion med kunderne er efterhånden en grundforudsætning i alle virksomheder. Kunderne
er mere opmærksomme og digitale end nogensinde før, og
de forventer en digital interaktion med virksomhederne,
uanset branche.
Det stiller store krav til virksomhederne, som i disse år ændrer
forretningsmodeller og investerer massivt i nye teknologier
for hele tiden at være konkurrencedygtige og relevante.
Men investeringer i teknologi er ikke nok – for ofte er det
ikke teknologien, der er den primære årsag til de udeblevne
gevinster.
1. Forstå dine fremtidige kunderejser, inden du digitaliserer
Første skridt i at skabe gode digitale kundeoplevelser handler
om at forstå kunderejsen end-to-end. Her er det vigtigt, du
spørger dig selv, om jeres virksomhed enten…
A Gør den eksisterende analoge kunderejse digital ved
			 blot at forlænge verden med digitale brædder?
B Udnytter de digitale muligheder til at gentænke
			 kunderejsen end-to-end?
I den forbindelse er det afgørende at forstå kunderejsen
fra kundens perspektiv – og med udgangspunkt i deres
forudsætninger og behov. Kunderne forventer i dag en
større sammenhæng mellem løsninger og produkter, og de
forventer en større individualisering. Derfor er det ikke nok
at digitalisere f.eks. detailbutikken via en webshop. Her
skal du i stedet gentænke kundens end-to-end forløb,

eksempelvis ved at samarbejde med andre virksomheder, som
indgår i kundens end-to-end kunderejse.
2. Tydeliggør medarbejdernes rolle i kunderejsen
Den digitale kunderejse kan sjældent stå alene uden
medarbejdere, som understøtter den digitale løsning. Det kan
f.eks. være en servicemedarbejder, der kan træde til og give
personlig service via chat eller telefon. I dag er det f.eks. meget
normalt, at vi proaktivt bliver tilbudt muligheden for at chatte
med en servicemedarbejder, når vi besøger en hjemmeside.
Det kan skabe tryghed i kunderejsen og samtidig give
organisationen feedback på forbedringspunkter i den digitale
kunderejse.
Her kræver det altså, at medarbejderne forstår den digitale
transformation, deres nye rolle og bliver komfortabel med
den. Det kan betyde, at medarbejderes digitale kompetencer
skal opkvalificeres, eller at der skal rekrutteres digitale talenter.
Det handler om, at medarbejderen føler sig tryg i den digitale
transformation og gøres i stand til at blive en konstruktiv
medspiller – både i forhold til forretningen og i samarbejdet
med både kunder og kollegaer. Hvis ikke medarbejderne
forstår mulighederne med digitalisering, hvordan skal I så
kunne udvikle kundeoplevelsen?
3. Lederrollen som katalysator
for den digitale transformation
Digitalisering og nye digitale forretningsmodeller medfører
massive forandringer for din organisation. Digitalisering ændrer
jeres værdikæde, jeres arbejdsprocesser og jeres organisering.

16%
Og det ændrer ikke mindst på lederrollen. Lederen skal fungere
som en gennemgående katalysator i at drive den digitale
transformation. Og her er det vigtigt at bemærke, at en digital
transformation ikke er et projekt med en slutdato og kortsigtet
gevinstrealisering – det er en langsigtet kamp, som kun få
virksomheder lykkes med.

KUN 16% LYKKES
Kun 16% fortæller, at virksomhedens
digitale transformation lykkedes
med at skabe og fastholde forbedret
performance

Vi har samlet de fire vigtigste indsatser, du skal gøre som leder.
De enkelte indsatser har vist sig at øge sandsynligheden for at
lykkes med digital transformation med op til en faktor tre*:
Kommunikér change story: Du skal agere forandringsagent
og sammen med ledelsesteamet kommunikere en tydelig
forandringshistorie, så hele organisationen forstår den digitale
transformation, de konkrete mål samt nødvendigheden.
Engagér medarbejderne: Du skal tilskynde medarbejdere til
at udfordre ”plejer” og involvere dem i at komme med gode
ideer til, hvordan digitalisering kan supportere forretningen –
dernæst skal du engagere medarbejdere i at eksperimentere
med de nye idéer for at lære af både successer og fejl.
Samarbejd på tværs: Du skal sikre konstruktivt samarbejde på
tværs af enheder og afdelinger – særligt de enheder, som har
kritisk indflydelse på den digitale transformation.
Rekruttér og udvikl digitale talenter: Du skal sørge
for at rekruttere og træne digitale talenter – både ledere
og medarbejdere – som kan legemliggøre den digitale
transformation i dagligdagen.

26%
DIGITALE INDUSTRIER
I industrier såsom tech, medier
og tele er succesraten
op til 26%

4-11%
TRADITIONELLE INDUSTRIER
I industrier såsom infrastruktur,
medico o.l. er succesraten nede på
ml. 4%-11%

* Kilde: McKinsey & Company (2018)
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CASE FRA JUTLANDER BANK

Målrettet lederudvikling skaber
holdbare adfærdsændringer
Rasmus Krog Madsen er Forretningsudviklingschef for Kundeoplevelser i Jutlander Bank,
hvor han har ansvaret for at forbedre kundeoplevelsen i både kundemøderne, det fysiske
rum og digitalt.
I denne artikel deler han sine erfaringer fra implementering af strategien ”Danmarks
mest personlige og tilgængelige bank”, der skal sikre øget kundetilfredshed og et stærkt
fremtidigt ståsted.
For at blive bedst skal du starte med at lytte
– i stedet for at tro, du har svaret
Jutlander Bank har ligget godt i feltet af banker, når det kom
til kundetilfredshed. Alligevel satte de kundeoplevelsen på
den strategiske agenda i kampen for at differentiere sig i et
konkurrencepræget marked, hvor det er svært for kunden
at se forskel på udbyderne. Og starten på det hele blev alt fra
større spørgeskemaundersøgelser, fokusgrupper, interviews
og kunderingeaftener for topledelsen.
”Vi VIL blive Danmarks mest personlige og tilgængelige bank.
Det kræver, at vi lytter intenst til kundens stemme og får ufiltreret
kundefeedback, så vi udfordrer vores egne fastgroede antagelser
om, hvad en god kundeoplevelse er. I dag kan vi derfor bruge
energien på at gøre det rigtige for kunderne i stedet for at være
uenige om, hvad det er, eller gøre det, vi blot selv synes.”
Gennem en ”udefra-og-ind”-tilgang skabte Jutlander således
et robust fundament for hele processen.
Sæt lederne og medarbejderne i førersædet
for forandringen – og giv konkrete værktøjer
Jutlander valgte en bred involvering fra topledelse til kundemedarbejder. Der blev nedsat en 15 mand stor arbejdsgruppe
på tværs af erhverv, privat, ledere, rådgivere, stabsfolk og

kundemedarbejdere samt direktion, som helt fra start var
med til at syreteste konklusioner fra kundeindsigten, teste
idéer og værktøjer samt udstikke retningen for både lederog medarbejderadfærd.
”Den involverende proces skabte et stærkt grundlag for udvikling
af ledelse og adfærd. Vi skræddersyede et forløb, som ikke ”bare”
var undervisning, men et forløb som gav lederne værktøjerne til at
udøve den ledelse, der skulle til for at forandre banken og kulturen
og til at kunne håndtere de dilemmaer, der opstår i kølvandet på
forandringen.”
Jutlander Leadership, som forløbet hed, indeholdt en række
moduler i implementeringsperioden for alle ledere fra både
linjen og staben. Samtidig gennemgik samtlige rådgivere et
tilsvarende forløb.
”Sideløbende med Jutlander Leadership blev samtlige rådgivere
trænet i at bruge de gennemtestede værktøjer. På den måde fik vi
udrulning, kompetence og ny adfærd til hele tiden at gå hånd i
hånd i kombination med en stepvis systemunderstøttelse fra IT.”
Forandringen fra regnefokus til
drømmefokus kræver ledelse
Forløbet har betydet en radikal ændring af den måde, der

JUTLANDER LEADERSHIP – ILLUSTRATION AF DELFORLØB – FORLØBET INDEHOLDT 3 DELFORLØB

FORBEREDELSE
Selvrefleksion på emnet/strategisk tiltag
Dialog i sparringsgruppe + debrief

LEDERMODUL
Del I: Teori + cases
Del II: Lederudfordring + plan

UDRULNING OG TRÆNING
Medarbejdertræningsmodul
Implementering af strategisk tiltag
Erfaringsudveksling i sparringsgruppe

”Kundeoplevelser er ikke en afdeling,
men en kultur”.
Rasmus Krogh Madsen

tænkes rådgivning og ledelse på. Lederne er mere ledere og
mindre rådgivere, og rådgiverne er gået fra trygheden i at kunne
”regne den ud” til nærmest at være antropologer, der taler med
kunden om deres drømme, muligheder og scenarier.
”Vi arbejder nu med en anden måde at tænke rådgivning på.
Men den ændring kræver ledelse. Derfor er lederne gået ned i
kundeantal og bruger nu markant mere tid på ledelse, hvor de
blandt andet deltager i sammøder for at give feedback og driver
forandringen ude i afdelingerne.”
Forandringen har også krævet ledelse fra topledelsen. For som
Rasmus Krog Madsen pointerer: ”why fix it if it ain´t broke”?
”Noget af det sværeste er at skabe forandring, når det går godt!
Hvorfor lave noget om, når det vælter ind med nye kunder? Eller
når vi tjener flere penge end nogensinde? Her har topledelsen
gået forrest og holdt fast – selv når der var usikkerhed omkring
udviklingen i bankens KPI’er. Og så har de selv været åbne for feedback, når vi faldt tilbage i ”gamle” måder at måle og tale succes på.”
Større kundetilfredshed og mere arbejdsglæde
I det år, der er gået, hvor Jutlander har arbejdet med Jutlander
Leadership, er kundetilfredsheden steget markant. Samtidig
er medarbejdertilfredsheden også steget rigtig flot – og

særligt på, hvor meget medarbejderne identificerer sig med
bankens strategi.
”Det viser blot, at kundefokusagendaen også påvirker
medarbejderne positivt – og rådgiverne siger selv, at det gør dem
stolte af at være rådgivere, selvom det også kræver mere af dem.”
Rasmus Krog Madsen giver på baggrund af
erfaringerne især to råd med på vejen
Rasmus Krog Madsen peger først og fremmest på, at hele
organisationen tænkes ind i forandringen.
”Kundeoplevelser er ikke en afdeling, men en kultur. Det gælder
alle! Lige fra frontlinjen og IT til økonomi og kredit. Alle skal hele
tiden tænke i, hvordan deres handlinger påvirker kunderne, og
hvordan de kan være med til at sikre gode kundeoplevelser i alt,
hvad vi rammer kunden med.”
Dernæst understreges behovet for masser af tålmodighed
– og masser af mod!
”Man kommer til at ryste på hånden undervejs, men styrken ved et
bredt funderet projekt, der står solidt på kundeindsigt, er, at man
altid kan finde tilbage til essensen af, hvorfor man gør, som man
gør. Og derfor også igen og igen kan kommunikere det klart og
tydeligt til hele organisationen, når der opstår modstand, bump
og tvivl på vejen.”

UDVALGTE RESULTATER

PRIVATKUNDER
Privatkunderne er blevet
væsentlig mere loyale
(10% forbedring i NPS Privat)

ERHVERVSKUNDER
Erhvervskunderne er blevet
væsentlig mere loyale
(23% forbedring i NPS Erhverv)

MEDARBEJDERE
Medarbejdernes
arbejdsglæde er øget
(7% forbedring i tilfredshed)
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Partnerskab mellem EPSI OG H&B
H&B | Hildebrandt & Brandi har indgået et langsigtet
partnerskab med EPSI Rating. Partnerskabet er en del af
H&B’s strategi om at vækste gennem partnerskaber, der skaber
ekstra værdi for både klienter og samarbejdspartnere.

dataanalyse som omdrejningspunkt. EPSI-modellen er en
anerkendt model baseret på strukturelle ligningsmodeller,
hvilket i praksis betyder en robust analyse og en beregning af
ikke bare indeks, men også effekter.

”Valget er faldet på EPSI Rating, fordi de står for validitet og
troværdighed. De har en solid metodisk fundering, hvilket betyder,
at vi kan fokusere 100% på forbedringer i virksomheden,”
siger Tomas Lykke, Partner med ansvar for Commercial
Excellence i H&B.

”EPSI Ratings arbejde svarer på, hvilke områder du skal fokusere
på for at øge kundetilfredsheden. Hvis du har 100 kroner, kan vi
pege på, hvor kunderne synes, de skal bruges. Og Hildebrandt &
Brandi kan så efterfølgende hjælpe vores klienter med, hvordan de
skal opnå de ønskede slutmål baseret på vores analyser,”
siger Sofie Breum, Country Manager, EPSI Rating Danmark.

Partnerskabet betyder, at H&B’s Commerial Excellence
team er klædt på til at rådgive på baggrund af EPSI’s analyser.
Hertil giver det H&B adgang til en stor mængde branchedata,
som gør huset endnu stærkere som rådgivere.
EPSI Rating leverer handlingsorienterede indsigter gennem
en række forskellige leverancer, der alle har kvantitativ

EPSI Ratings ambition er at levere handlingsorienterede indsigter til at forbedre kundetilfredsheden via følgende ydelser

EPSI Industry Study
Uafhængige nationale
branchestudier baseret på
kundeoplevelser.

EPSI Customer
Handlingsorienterede indsigter i
kundetilfredshed og loyalitet – og de
områder, der driver de to.

EPSI Pulse
Kontaktpunktsmålinger og løbende
online målesetups, f.eks baseret på
CCS eller NPS.

EPSI Brand Tracking
Kendskabsanalyser og
kundepræferencer.

EPSI Engagement
Indsigter om medarbejdertilfredshed,
engagement og loyalitet.

EPSI Advisory Services
Rådgivning, kvantitativ analyse og
akademisk forskning.

Customer Convenience Score (CCS)
– handlingsorienteret måling af kundeoplevelsen
Handlingsorienterede indsigter gøres muligt med
Customer Convenience Score. EPSI Rating har i 19 år målt
kundetilfredshed på tværs af en række brancher i Danmark.
Foruden et stærkt kendskab til de enkelte brancher har
de også tidsseriedata til at kunne forudsige trends i
kundesynspunkter mv.
”På tværs af brancherne bank, forsikring, energi og tele kan vi se,
at spørgsmålet »det er nemt at være kunde« har størst påvirkning
på kundernes tilfredshed og loyalitet. Vi dykkede derfor ned i
vores data for at finde svaret på, hvorfor det spørgsmål er så
effektfuldt – og hvad, der driver det,” siger Sofie Breum,
Country Manager, EPSI Rating Danmark.
I efteråret 2019 præsenterede EPSI Rating for første gang et nyt
mål – Customer Convenience Score (CCS) – på et seminar på
Copenhagen Business School. Formålet med CCS er at give
virksomhederne et dataunderbygget svar på, hvilke drivers
der skal skrues på for at gøre det nemt at være kunde.
”CCS består af 5 spørgsmål og lægger sig derved i et sweet spot
mellem store tilfredshedsmålinger og simple NPS- eller
CES-målinger,”

brand og image spiller en stærkere rolle – her er der brug for
andre mål for at skabe vækst og vinde markedsandele.
De fire drivers bag Customer Convenience Score (»Det er nemt
at være kunde hos ^Virksomhed^«) leder indirekte til forbedret
loyalitet og lønsomhed (bl.a. via en lavere cost-to-serve). De fire
drivers er:
1)
2)
3)
4)

»De digitale selvbetjeningsløsninger er nemme at bruge «
»Produkter og services passer til mit behov«
»Virksomheden er relevant proaktiv«
»Jeg kan få hjælp, når jeg har behov for det«

Gammel vin på nye flasker – kunne man fristes til at kalde
CCS’en. For Customer Convenience er et efterhånden gammelt
begreb.
”Customer Convenience er i princippet et mere end 200 år
gammelt begreb. Så vi kan ikke tage patent på at tænke på
samme måde som Jeremy Bentham m.fl. gjorde det. Men det, vi
kan, er at gøre det handlingsorienteret. Vi kan pege på, hvad der
virker – hvor virksomhederne skal sætte ind. Og dét har værdi!”
forklarer Sofie Breum, Country Manager, EPSI Rating Danmark.

Sofie Breum, Country Manager, EPSI Rating Danmark.

Et stærkt mål med høj forklaringsgrad
I H&B | Hildebrandt & Brandi anbefaler vi vores klienter, at
deres strategiske og taktiske målepunkter jævnligt testes for at
sikre, at vi styrer i den rigtige retning og med rette hastighed.
Et kundemål skal svare på, om det f.eks. er nemt at være
kunde – og så skal det give handlingsanvisning til, hvordan
kundeoplevelsen kan blive bedre. Ideelt set bør det nedbrydes
på segmenter, der giver mening for virksomhedens kontekst.
EPSI’s tilgang til kundeanalyser kan rumme disse elementer.

Vi har i flere år rådgivet virksomheder inden for optimering
af bl.a. loyalitet, NPS og effort. Convenience er ikke nyt, men
anskuelsen af »det er nemt at være kunde« kombineret med et
sæt faste drivere er nyt – og værdiskabende.

I transaktionsorienterede brancher som tele, forsikring, finans
og forsyning er CCS’en en stærk ”predictor of growth”. Det
samme er ikke tilfældet for mærkevarevirksomheder, hvor

EPSI Rating har testet Customer Convenience Score i
Danmark. Mere information om analysen her:
Testede brancher: Bank, Tele, Forsikring, Energi
Dataindsamling: Telefoninterviews
Antal respondenter: Mere end 10.000 kunder
Forklaringsgrad: Varierende fra 0,55 til 0,76
Konfidensinterval: 95%

Brugervenlige digitale
selvbetjeningsløsninger
Produkter/services, der
passer til mit behov
Relevant proaktivitet

Customer
Convenience

Loyalitet

Lønsomhed

Jeg kan få hjælp,
når jeg har behov for det

©

EPSI Rating Group
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Sådan kommer du videre
I H&B er vi mere end 10 CX-specialister, der er dedikeret til at
arbejde med kundeagendaen hos vores klienter. Vi har hjulpet
mere end 50 danske og nordiske virksomheder med at skabe
bedre kundeoplevelser og kommerciel udvikling gennem for
eksempel:
1.
2.
3.
4.
5.

Udvikling af kundestrategier
Deep dives på kundeoplevelser
Mapping og udvikling af kunderejser
Gennemførelse af eksperimenter og design sprints
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

Find yderligere inspiration på vores hjemmeside
På vores hjemmeside kan du finde yderligere inspiration fra andre magasiner, client value stories, artikler og bøger, som vi har
udgivet. Nedenfor ser du udvalgte magasiner fra det seneste års tid:

Mød H&B’s team af seniorrådgivere
inden for Commercial Excellence
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
Du skal også være meget velkommen til at finde os på LinkedIn.

Tomas Lykke
Partner
+45 4040 2251
tl@hildebrandtbrandi.com

Søren Strunk-Sørensen
Senior Advisor
+45 2046 2537
sss@hildebrandtbrandi.com

Helle Føns
Senior Advisor
+45 2286 8646
hf@hildebrandtbrandi.com

Sofie Lindgaard Breum
Senior Advisor
+45 2849 7428
slb@hildebrandtbrandi.com

Philip Alexander Telmer
Senior Management Consultant
+45 5122 2415
pt@hildebrandtbrandi.com

Rasmus Aagaard
Senior Management Consultant
+45 2979 6130
rap@hildebrandtbrandi.com
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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 50 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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