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Steve Jobs er en af vor tids mest entreprenante iværksættere. En 
leder, der mere end nogen anden har lært os at være ”vanvittigt 
interesserede i kundeoplevelsen”. Man kan få et forspring fra 

konkurrenter og dermed også sikre bedre indtjening ved at være tæt 
på kunderne. Metoderne til at opnå dette har ændret sig over tid.  Det 
handler grundlæggende om at være så tæt på kunderne, at man spotter 
deres behov og signaler så tidligt som muligt.

I gamle dage havde vi den lokale købmand, som var tæt på sine kunder. 
Det gjorde ham i stand til at kunne tale i øjenhøjde og personligt med 
kunderne og den vej igennem opnå en høj grad af tillid. Han vidste, 
hvad kunderne ville have, og måske spottede han også købssignaler 
om, hvad de kunne få brug for. Han var klar over, hvad der skulle til 
for at gøre dem tilfredse og kunne hurtigt opfange mulige tegn på 
utilfredshed. Hvis han pludselig ikke så dem så ofte mere, kunne han 
også handle på det – måske var kunden på vej over til en konkurrent? 

Alt dette kalder vi ”kundeintimitet”. Og i dag er det mere relevant end 
nogensinde før. For kunderne forventer personlig og målrettet service. 
Kunderne vil behandles individuelt og ikke blot som et nummer i køen. 
De vil have målrettede tilbud, og så vil de ses, høres og forstås – også hvis 
der er noget, de ikke er tilfredse med. På den måde er kravene faktisk 
ikke blevet mindre, siden man stod over for den lokale købmand. 

I dag er virkeligheden for virksomhederne dog en anden. De er større og 
i stigende grad digitale, og det er ikke muligt for den enkelte virksom-
hedsleder at være fysisk tæt på sine kunder på samme måde, som 
købmanden var det. Til gengæld har de fleste virksomheder adgang til 
data – store mængder af data, som kan være enormt værdifulde, hvis de 
bliver brugt på den rigtige måde. Man kan bruge data til at identificere, 
hvad kunderne ikke ved, de har behov for, og til at øge kundernes 
værdioplevelse. Man kan også bruge data til at definere den kundeople-
velse, som får kunderne til at handle igen og igen (altså kundeloyalitet), 
men også til at identificere kunder, der er på vej væk, så man kan tage 
proaktivt fat i dem. Data er vejen til indsigt, og indsigt er vejen til 
succes. Derfor er kundedata en guldgrube, hvis den bruges rigtigt.

I dette års CX-magasin har vi valgt at sætte spot på virksomheder, der i 
særlig grad er lykkedes med at bruge datadrevne indsigter som afsæt for 
at komme tættere på kunderne, være mere relevante for kunderne og 
skabe en bedre forretning. 

Tak til Sparekassen Kronjylland, Kamstrup, Betalingsservice og Jysk 
Fynske Medier/QAMPO for at dele eksemplerne med os. 

Kundeindsigt  
– den skjulte guldgrube
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Get closer than ever 
to your customers. 

So close that you tell 
them what they need 

well before they 
realize it themselves.

Steve Jobs



Når vi vælger at sætte fokus på kunde-
indsigt, så er det netop dét, der 

både er problemet og løsningen. De fleste 
virksomheder har adgang til massevis af data 
om deres kunder. Men disse data bliver ofte 
kun i begrænset omfang omsat til viden og 
løsninger, som skaber reelle forbedringer 
på bundlinjen. Hvis ikke data samles op 
og håndteres med omhu og nysgerrighed, 
misser virksomheden et massivt indtjenings-
potentiale, som skal hentes andre steder.  
Og det er ofte både dyrere og mere besværligt. 

Eksempelvis gennemførte Customer 
Champions for år tilbage en undersøgelse på 
tværs af 100 europæiske virksomheder, hvor 
de fandt ud af, at stort set alle virksomheder 
systematisk har måling på kundetilfredshed, 
sætter mål, osv. Desværre er det kun 50% af 
virksomhederne, der kommunikerer resul-
tatet internt, og endnu færre – kun 30% – der 
omsætter det til handlinger. Tænk sig et 
videns- og forretningspotentiale, der går tabt! 

Man har bedt sine kunder om bruge tid 
på at udfylde en tilfredshedsmåling, men 
hovedparten af kundernes feedback er 
skønne spildte kræfter, som ikke bruges 
til noget som helst. Hvis de virksomheder 
havde samme respekt for kundetilfreds-
hedsdata, som de har for deres finansielle 
resultater, ville det måske se anderledes ud. 

Vi deltog på et tidspunkt i et projekt, som 
handlede om at lave dybdeinterviews med 
kunderne i en virksomhed for at forstå 
kundens fremtidsbillede, dvs. ’jobs to be 
done’, ’pains’, ’gains’ m.m. Her viste det 
sig, at virksomheden ikke i nyere tid havde 
indsamlet systematisk viden om kunde-
behov, også selvom der er tale om en stor 
velkonsolideret virksomhed med kunder 
i hele verden. Og det viste sig samtidig, 
at beslutningstagerne hos kunderne kun 
kendte virksomheden for ca. 25% af de 
produkter, der var på hylderne. Sagt på en 
anden måde: Sikke et forbedringspotentiale! 
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Vi drukner i data,  
men sulter efter indsigt 

Potentielle effekter ved 
bedre brug af kundedata

1 Forbedrede kundeoplevelser og reducerede omkostninger: Hvis man har 100 kr. at 
investere i bedre kundeoplevelser, så er det rigtigt godt at vide, hvor man skal sætte sine 

penge, så man maksimerer afkastet. Kunne man forestille sig, at man kan lave investeringer, 
som både forbedrer kundeoplevelsen og reducerer omkostninger? Et godt eksempel herpå 
er Sparekassen Kronjylland, som har arbejdet målrettet med at omsætte kundeindsigt til 
forbedringer for den vej igennem at øge kundeloyaliteten. Læs mere på side 10. 

3    Målrettet innovation og produktudvikling: Som Steve Jobs også pointerer, er en
afgørende forudsætning for udvikling af nye ydelser at være i stand til at spotte 

kundernes behov, inden kunderne selv har lagt mærke til det. Hvis man skal forblive 
relevant og skabe ny omsætning, skal man kende kundernes fremtidige behov og være i 
stand til at omsætte dem til konkrete løsninger. Målervirksomheden Kamstrup har gode 
erfaringer med at bruge kvalitative kundeinterviews til at forstå kundebehov med henblik 
på udvikling af løsninger og services. Læs mere på side 18. 

4 Identifikation og forebyggelse af mulig kundeafgang: Hver gang en kunde klager, er der 
typisk 25 andre, der har lyst til at klage. Det gør de ikke. De forsvinder måske bare til en 

konkurrent. Tænk, hvis man med afsæt i data kunne identificere kunder, der potentielt er 
utilfredse og på vej væk, og adressere dem proaktivt? Jysk Fynske Medier er et eksempel på 
en virksomhed, der bruger kundedata til at agere proaktivt for at minimere kundeafgang. 
Læs mere på side 22.

2 Målrettet mersalg til eksisterende kunder: Når man kender sine kunder godt, er man også 
i stand til at være relevant og på forkant med at tilbyde kunden andre løsninger. Dette 

skaber ikke alene mere omsætning, det forbedrer også kundernes loyalitet. Betalingsservice, 
der i dag er ejet af Mastercard, er et eksempel på en virksomhed, der har brugt kundeindsigt 
til at arbejde med at forstå kundeværdi og bruge dette som afsæt for salgsindsatsen. Læs 
mere på side 14. 

Hvis man interesserer sig for sine kunder og de 
tilgængelige kundedata, er der mindst  

fire potentielle og umiddelbare effekter: 
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Vi var ikke tilfredse med vores 
placering

Vi havde en strategi og en selvopfattelse af, at 
vi skulle være en relationsbank og være tæt 
på kunden. Vi skulle gøre noget andet end 
de andre, som skar ned og lukkede filialer. 
Gjorde vi blot det samme, ville vi tabe 
relevans og miste vores nærhed til kunden 
og lokalsamfundet. 

En ting gik op for os. Når nu vi valgte relati-
onsvejen og det dyre setup med filialer, så 
skulle vi også ligge i top på kundetilfredshed 
og kundeloyalitet. Men det gjorde vi bare 
ikke. Da vi startede processen ï 2015, lå vi og 

rodede i midten. Hvis det, vi gjorde, skulle 
give mening, skulle vi ligge i top 3.

Bred involvering skabte stærke 
indsigter og ”buy-in”

Vi startede med at gennemføre en 
kvantitativ spørgeskemaunder-
søgelse i samarbejde med EPSI. 
Spørgeskemaundersøgelsen omfattede 
knap 5000 kunder og gav grundlag for, at 
alle afdelinger fik en rapport på både privat 
og erhverv. Derudover involverede vi både 
ledere og medarbejdere i at gennemføre 
ringeaftener, fokusgruppeinterviews, 

Involvering i 
kundeindsigt 
startede rejsen 
mod Danmarks 
mest tilfredse 
kunder
Sparekassen Kronjylland er 
blandt Danmarks 10 største 
pengeinstitutter og har gennem 
næsten 200 år arbejdet med en 
filosofi om at være til stede, hvor 
kunderne er. Men i 2015 blev 
Sparekassen Kronjylland ramt af 
en hård erkendelse: Som relati
onsbank skulle de være blandt 
de bedste på kundetilfredshed, 
men lå i midterfeltet blandt 
bankerne. I dette interview 
fortæller områdedirektør Peter 
Frisgaard Lauridsen om rejsen 
fra gennemsnitlig til nummer 1 
på kundetilfredshed.



workshops, gennemlæsning af klager 
m.v., hvorigennem vi var i dialog med 
flere hundrede kunder. Det var afgørende 
at involvere organisationen. Vi kunne 
godt have fundet indsigten uden den 
brede involvering, men det gjorde en 
kæmpe forskel. Det giver en meget højere 
troværdighed og et langt større ”buy-in” 
efterfølgende. 

Vi fik hjælp af H&B til at facilitere 
processen og samle de kvantitative og 
kvalitative indsigter, og det blev samlet set 
kogt ned til fire kundeløfter. Derudover 
blev hvert løfte udmøntet i helt konkret 
adfærd, som hver enkelt afdeling siden 
kunne arbejde videre med. 

Stor forskel i filialernes 
performance

En af de vigtige indsigter var, hvor 
stor forskel der var mellem filialerne. 
Kundetilfredsheden gik fra ca. 65 til 90 på 
en indeks 100-skala. Det fortalte os, at når 
vi gør os umage, gør vi det fremragende. 
Det gav også et rigtigt godt fundament for 
at forbedre os; vi kunne lære af dem, som 
gjorde det godt – og bruge det til at løfte 
dem, som lå lavt. 

Dernæst kunne vi tydeligt se, at det, vi 
formulerede som vores kundeløfter, også 
gjorde vores kunder tilfredse og loyale. Vi fik 
indsigt i de situationer, hvor vi virkelig gør 
en forskel, og hvilken helt konkret adfærd 
kunderne efterspørger fra os. Som eksempel 
blev et af vores kundeløfter ”Du hører fra 
os”. Her kunne vi se en forskel i kundetil-
fredshed på 10 til 15 indekspoint, afhængigt 
af om kunden havde hørt fra os inden for 2 
år eller ej. 

Kontaktpolitik som eksempel 
på fælles kundetilgang

Vi brugte indsigterne og kundeløfterne til at 
sætte gang i en proces med både ledere og 
medarbejdere.

Et af de tiltag, som har haft størst effekt, er 
vores kontaktpolitik. Den relaterer til kunde-
løftet ”Du hører fra os”, hvilket handler 
om at være proaktiv over for vores kunder. 
Grundlæggende skal vi være i kontakt med 
alle kunder en gang om året – og have dem 
i stolen minimum hvert andet år. For nogle 
segmenter gør vi det oftere. Vi satte det i 
system ved at måle på det, understøtte rådgi-
verne med kundeemner og følge op.

Bedst til kunder og 
medarbejdere

Vi er gået markant frem i kundetilfredshed 
og har vundet EPSIs tilfredshedsmåling 2 år 
i træk på både privat og erhverv. Vi nåede 
dermed vores målsætning om at komme i 
top 3. Det har gjort meget for vores selvop-
fattelse. Vi vil tæt på kunderne. Vi vil de 
gode relationer. 

Medarbejderne oplevede virkelig at gøre en 
forskel. Vi er gået frem på medarbejdertil-
fredsheden, og sidste år vandt vi også prisen 
Great Place to Work i Danmark og Europa. 
Jeg tror på, at kundetilfredshed og medar-
bejdertilfredshed hænger uløseligt sammen, 
og det har de seneste års kåringer været med 
til at underbygge. At være med på en rejse, 
hvor vi har tydelige værdier og gør nogle 
ting, som medarbejderne kan se sig selv 
i – og som er anderledes end det, mange af 
de andre banker gør – det giver en stolthed. 
Da jeg startede i Sparekassen Kronjylland for 
10 år siden, var det til tider svært at tiltrække 
kvalificerede medarbejdere, men i dag 
kommer de ofte af sig selv. 

Råd: Brug tid på at skabe et 
fælles virkelighedsbillede

Vi tog os den tid, vi skulle bruge. Det tog 
i omegnen af et halvt år fra vi startede, til 
vi kunne præsentere kundeløfterne. Den 
største styrke var, at da vi stillede os op 
på lederdøgnet, så havde vi både det rette 
datagrundlag, de gode historier og konkret 
adfærd. Det var så underbygget, at ingen 
stillede spørgsmålstegn ved det. Folk sagde 
bare: ”Fedt. Det her bliver godt.”

Vi gjorde enormt meget ud af imple-
menteringen, og vi brugte et halvt år 
efter lanceringen på at arbejde det ind 
i organisationen, inden vi gik eksternt. 

Kundeløfterne var det, vi skulle differen-
tiere os på. 

Vi var ude i samtlige afdelinger, hvor vi 
gjorde vores kundeløfter og adfærd levende 
og konkret. Her var kundehistorierne fanta-
stisk vigtige. Vi udgav dem i hæfter, og jeg 
har stået mange gange og fortalt historierne 
fra dem, jeg talte med. Vi skabte anled-
ninger til at fortælle historierne – både 
med kollegaer og med kunderne. Det har 
gennemsyret hele Sparekassen Kronjylland. 

“En af de vigtige indsigter 
var, hvor stor forskel der 
var mellem filialerne. 
Kundetilfredsheden gik 
fra ca. 65 til 90 på en 
indeks 100-skala.”

Da vi startede processen 
i 2015, lå vi og rodede 
i midten. Hvis det, vi 
gjorde, skulle give mening, 
skulle vi ligge i top 3.
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Behov for at øge værdi  
for kunderne 

Betalingsservice har generelt en stærk position i 
Danmark, men vi bliver i stigende grad mødt af nye 
konkurrenter i markedet. Det betyder, at vi har haft 
behov for at gentænke vores tilgang til kunderne,og 
finde nye måder at differentiere os fra konkurrenterne på.  

Vi havde en god fornemmelse af, at Betalingsservice 
skaber væsentlig værdi for kundernes bundlinie, men 
den effekt havde vi behov for at få dokumenteret. Med 
andre ord var vi på jagt efter at få adgang til data, som 
kunne påvise effekten ved at bruge Betalingsservice 
i forhold til andre løsninger, eksempelvis girokort, 
kortbetaling og mobile betalingsløsninger. 

Samtidig vurderede vi, at der ville være et potentiale i 
at omstille vores måde at servicere kunderne på, altså at 
gå fra produktsalg og kundesupport til løsningssalg og 
dermed at øge værdiskabelsen. Det er en stor ændring 
i tilgangen til salg, når man skal have modet til at 
udfordre og rådgive kunderne konkret ift. deres brug af 
produkterne. 

Data og  
bedre  
dialog med 
kunderne  
forbedrer  
salg og 
værdiskabelse 

Repositionering af Betalingsservice 
førte til øget omsætning, højere 
kunde- og medarbejdertilfredshed 
samt en helt ny måde at bruge data 
i salgsorganisationen.

Salgsdirektør Jeanette Funder deler 
de gode erfaringer i et interview 
med H&B. 
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Undersøgte 2,5 mio. kunders 
betalingsforhold 

Vi tog fat i flere af vores kunder og spurgte, 
om de kunne være interesserede i at 
undersøge betalingsformer. 

Helt konkret fik vi adgang til en række 
virksomheders forskellige betalingsme-
toder og sammenholdt dem med effekten 
på kundechurn, tab på debitorer, kald 
til kundeservice m.m., simpelthen for at 
finde frem til effekterne af de forskellige 
betalingsformer. Vi undersøgte således 2,5 
mio. kunders betalingsforhold. Vi fik adgang 
til rigtigt meget data, og via et samarbejde 
med H&B kunne vi sammenligne betalings-
formernes effekt på kundeafgang (churn), 
Net Promotor Score, tab på debitorer, antal 
rykkere og kaldshistorik. 

Vi præsenterede resultaterne og drøftede 
dem med kunderne og fik dermed en enorm 
indsigt i kundernes konkrete udfordringer 
og behov for hjælp, dvs. hvor vi konkret 
kunne hjælpe kunderne med at forbedre 
tilgang og processer. 

Analysen dokumenterede 
stærke indsigter

Til alt held blev vores hypoteser bekræftet 
sort på hvidt. Vi fandt eksempelvis 
ud af, at kundeafgangen er hele 70% 
højere ved girokort sammenlignet med 
Betalingsservice, at antal kald ligger 17% 
højere på automatisk kortbetaling, mens 
tab på debitor lå hele 33% højere ved 
mobilbetaling. Med andre ord kunne 
vi på stort set samtlige parametre nu 
dokumentere tydelige fordele ved at bruge 
Betalingsservice. 

Vi har fået værdifulde indsigter på områder, 
som vi ikke tidligere har haft i fokus. At vi på 

denne måde kunne vurdere værdiskabelsen 
ud fra et 360 graders perspektiv, gav både 
aha-oplevelser, og positive overraskelser 
for os alle. Men det gav os tilsvarende et 
fingerpeg om, at vi skal være langt bedre 
til at forstå og kommunikere fordelene 
for vores kunder, og hjælpe dem med at 
forbedre deres eksisterende set-up.

Indsigter styrkede salgsteamet

I salgsteamet har vi brugt indsigterne til at 
få en dybere og mere strategisk dialog med 
kunderne. Vi har fået adgang til værktøjer, 

bl.a. en effektberegner, som gør, at vi med 
udgangspunktet i kundens egne nøgletal 
kan simulere effekterne ved at ændre deres 
betalings setup. 

Samtidig er vi blevet bedre til at udfordre og 
støtte vores kunder i at udvikle betalingsstra-
tegier, og til at identificere udfordringer og 
tilbyde operationelle forbedringer i kunde-
rejsen. Ved at undersøge kundernes brug af 
deres eksisterende løsninger er vi med til  at 
forbedre kundernes bundlinje – og på sigt 
også vores egen kundetilfredshed og salg. 

Effekt på salg  
– og tilfredshed?

For det første kan vi helt konkret se en 
markant forbedring i vores omsætning 
hos de kunder, vi har lavet målrettede 
analyser hos. Derudover er medarbejdernes 
tilfredshed og stolthed forbedret, fordi 
de har fået nye værktøjer. Samtidig er 
kundernes tilfredshed med salgsorganisa-
tionen steget, simpelthen fordi vi kan skabe 
mere værdi for dem. 

Vi har endvidere vundet konkrete udbud 
ved, at vi er i stand til at kvantificere og 
dokumentere effekten af vores løsninger. Vi 
kan tilbyde langt mere målrettet rådgivning, 
hvor vi kan udfordre kunderne og være med 
til at identificere løsninger, som både skaber 
mere værdi for kunderne og på sigt også 
bedre forretning for os. 

En stor transformation 

De fleste virksomheder har adgang til 
enorme mængder af data, som de ikke får 
nok værdi ud af. Disse data kan bruges til at 
forbedre kundeoplevelsen og dermed også 
til at forbedre salg og bundlinje. Men data 
og indsigt gør det ikke alene. Du skal også 

være klar til at steppe op i organisationen 
og bruge disse indsigter i at forbedre din 
rådgivning og din relevans. 

Hos os har det taget 2-3 år at få disse 
indsigter ind under huden i salgsorganisa-
tionen, så indsigter giver kun mening, hvis 
man ændrer sin tilgang til salg og rådgivning 
og er klar til at transformere. Som sælger 
bliver man en strategisk sparringspartner, 
som skal kunne udfordre og tilbyde 
løsningsforbedringer på et faktuelt 
grundlag. Det er et helt nyt game – og for 
langt de fleste også et langt mere motive-
rende og udviklende game.  

“Kundeafgangen er hele 
70% højere ved girokort 
sammenlignet med 
Betalingsservice, at antal 
kald ligger 17% højere på 
automatisk kort  betaling, 
mens tab på debitor 
lå hele 33% højere ved 
mobilbetaling.” 

I salgsteamet har vi 
brugt indsigterne til at 
få en dybere og mere 
strategisk dialog med 
kunderne. 

H&B 2021 | Bedst til kundeindsigter | Side 16 H&B 2021 | Bedst til kundeindsigter | Side 17



Tættere på kunderne
Vi har i Kamstrup en god og solid forretning og 
en stærk position inden for intelligente måler-
løsninger til vand-, varme- og elforsyninger både 
i Danmark og internationalt. Vi har en ambition 
om, at levere endnu stærkere og mere innovative 
services til vores kunder, og derfor havde vi brug for 
en dybere forståelse af, hvilke udfordringer vores 
kunder står over for. Vi skulle forstå behovet på alle 
niveauer i deres organisation og værdikæde, samt 
forstå hvor de kan se Kamstrups services spille ind. 

Dyb kundeindsigt skal sætte 
skub i vækst ambitionerne

Kamstrup har haft tocifrede 
vækstrater siden 2014 og er i 
dag blandt verdens førende 
virksomheder inden for intelli-
gente målerløsninger til vand-, 
varme- og elforsyning. Kamstrup 
har fortsat appetit på vækst og i 
den forbindelse er fokus en fortsat 
udvikling af et allerede veletableret 
serviceområde. 

Her fortæller Head of Business 
Development Michael La Cour, 
hvordan Kamstrup bl.a. bruger 
kvalitative indsigter til at prioritere 
og udvikle fremtidens services.

Fotos i artiklen med venlig tilladelse af Kamstrup
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Dybdeinterviews med 
forskellige nøglepersoner

Vi identificerede forskellige kundetyper i to 
udvalgte lande og interviewede flere roller 
hos kunderne. Det kunne være alt fra direk-
tøren til driftsansvarlige og forskellige roller 
derimellem. 

Metodisk ønskede vi bl.a. at forstå deres 
jobs-to-be-done, pains, strategiske udfor-
dringer og behov. I vores dialog med 
kunderne sørgede vi for både at have meget 
åbne spørgsmål, så vi fik en dyb forståelse af 
deres situation og udfordringer, og samtidig 
hypoteser om fremtidige services, som vi 
ønskede at teste. 

Det var en kvalitativ undersøgelse, hvor vi 
identificerede sammenhænge i det, kunde-
profilerne fortalte, og vi endte ud med en 
række indsigter og hypoteser, som vi har 
brugt i vores videre arbejde med produktud-
vikling og salgstilgang.

Vær mere lokale i  
markedstilgang

Der var flere interessante indsigter, og jeg vil 
især fremhæve tre.

Vi så meget forskellige behov hos kunderne, 
og deres behov og ønsker til serviceydelser 
afhænger i høj grad af, hvad de anser for 
deres kernekompetence. Nogle selskaber 
ser fx kundekontakten som det mest 
centrale og ønsker hjælp til det analytiske, 
mens andre ser dataanalyser som deres 
kernekompetence. 

Det blev også meget tydeligt for os, hvor 
forskellige markederne og kundebehovene 
er i de to udvalgte lande. Det betyder, at vi 
skal være mere lokale i vores måde at gå til 
markedet på.

Vi fik også en vigtig indsigt i de mange 
roller hos forsyningsselskaberne, som vi 
skal finde en god måde at spille ind i. For 
det første skal vores værdiskabelse gerne 
spille ind i de forskellige rollers behov – det 
skal fx både ramme direktørens og den 
driftsansvarliges behov. For det andet har 
det også en betydning for vores kontakt-
flade med kunden.

Stærke hypoteser for 
udviklingsarbejdet

Inden vi gik i gang, havde vi en udviklings-
portefølje med mange områder, vi kunne 
gå i gang med. Vi har brugt indsigterne 
til at prioritere to områder, hvor vi har 

kvantificeret potentialet og er gået i gang 
med at udvikle og teste konkrete services. 

Det er dog vigtigt at forstå, at en undersø-
gelse ikke giver en facitliste. Den giver nogle 
stærke hypoteser for udviklingsarbejdet, 
som så skal verificeres ved kunderne. Som 
eksempel er vi lige nu i gang med en pilot, 
hvor vi tester en service ved nogle af de 
kunder, vi interviewede. 

Styrket fokus på den korte  
bane – resultater på den lange

Vi er lige nu i startfasen. Vi har fået større 
indsigt i kundebehov, og vi er blevet 
skarpere på, hvad vi fokuserer på i servicefor-
retningen. Potentialet ligger i, at vi nu ved, 
hvilke services som kan skabe resultater på 
den lange bane.

Råd: God forberedelse  
betyder alt

Mit bedste råd til andre er, at man skal være 
skarp på formålet og bruge tid på segmen-
tering og valg af kunder. Med en kvalitativ 
tilgang har du færre kunder at tale med, og 
derfor er det vigtigt at vælge rigtigt. 

I en B2B-kontekst, som vi er i, skal man også 
blive skarp på, hvilke roller hos kunderne 
man vil tale med. Her valgte vi både at 
inddrage vores egen organisation, og 
derudover spurgte vi også kunderne selv.

Man skal finde en god balance mellem at 
være åben og eksplorativ og så få testet nogle 
klare hypoteser. Hele formålet er at få en dyb 
kvalitativ indsigt, som vi ikke har i dag, og 
derfor må man ikke være for forudindtaget 
fra starten. Vi startede derfor mere åbent, 
og undervejs i forløbet formulerede vi flere 
hypoteser, som vi testede af. Her kan det 

også være en fordel at få hjælp udefra, hvor 
vi havde H&B som samarbejdspartner i 
forløbet.

Sidst skal man ikke tro, at man får en 
endegyldig sandhed. Indsigterne skal 
bruges i det fremtidige udviklingsarbejde, 
hvor man på ny skal ud at teste de services, 
man udvikler.

Hele formålet er at få en 
dyb kvalitativ indsigt, som 
vi ikke har i dag, og derfor 
må man ikke være for 
forudindtaget fra starten. 

“Vi fik en dybere indsigt 
i de forskellige roller hos 
kunden og deres behov og 
ønsker til services.”
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Behov for at stoppe  
hullet i badekarret

På bagsiden af fusionen som blev til mediekoncernen 
Jysk Fynske Medier, stod vi i ledelsen overfor en række 
opgaver. I første omgang fokuserede vi på salg og 
optimering af kundeservicefunktionen mhp. at tage 
flere kald mm., men ret hurtigt indså vi, at hvis vi skal 
lave størst mulig effekt i vores abonnementsforretning 
med lavest mulig indsats, må vi fokusere på ’hullet i 
badekarret’; nemlig de kunder som forlader os. 
Håndtering af udfordringen indtil nu har været 
klassisk for mediebranchen og abonnementsforret-
ninger generelt. Den har været reaktiv. Den reaktive 

Qeeper hjalp Jysk Fynske Medier til 
proaktivt at reducere kundeafgang

Jysk Fynske Medier er Danmarks 
næststørste private mediekoncern 
og dækker hele landet med over 
2 millioner kontakter hver uge, 
hvor visionen er at fastholde og 
udvikle de regionale og lokale 
mediers afgørende rolle for 
demokrati og sammenhængskraft i 
lokalområderne. 

I dette interview fortæller BtC Chef 
hos Jysk Fynske Medier; Henrik 
Lassen, hvordan Jysk Fynske Medier 
har opnået imponerende resultater 
ift. fastholdelse af kunder i samar-
bejde med virksomheden Qampo 
og deres AI-værktøj; Qeeper, hvor 
brugernes adfærdsmønstre og inter-
aktion med Jysk Fynske Mediers 
medier og platforme er blevet analy-
seret, hvilket er blevet eksekveret til 
proaktiv fastholdelse. 
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viser, at de potentielt kunne være på vej 
væk. Denne særlige opmærksomhed 
på kundernes adfærd og brug af vores 
produkter og services har øget vores kunde-
fastholdelse, bragt os tættere på kunderne 
og givet os større forståelse og indblik i vores 
unikke kunder. Disse opkald er med til at 
få paraderne ned – da kunden ved dialog 
ikke har fastlagt sig på en beslutning om at 
stoppe engagementet, ligesom opkaldet fra 
’proaktiv fastholdelse’-teamet ikke har til 
formål at sælge kunden noget. 

32% churn-reduktion

Allerede efter tre måneder så vi de første 
effekter af vores ’proaktive fastholdelse’ 

foranlediget af Qeeper-værktøjet. Vi oplevede 
en markant reduktion i antallet af henven-
delser/kald med ønske om opsigelse. Samlet 
set reducerede vi vores churn med 32% efter 
to år via reaktiv og proaktiv fastholdelse. 

Råd:  
Start i det små

Dataprojekter har oftest en tendens til at 
ville løse hele verden, hvorfor projekterne 
oftest sander til og outputtet deraf bliver 
en død rapport. Det handler om at tænke 
stort, men at starte i det små. Fokus må 
og skal altid være på at eksekvere og sikre 
værdiskabelse, hvorfor man må starte med 
en fokuseret indsats i et afgrænset område fx 
indikatorer for kundeafgang (churn). 

Det er almindeligt kendt lærestof, at dét at 
beholde en kunde er bedre og billigere end 
at jagte en ny. Det arbejder alle virksom-
heder med i større eller mindre grad, men 
det er på en reaktiv måde. Træf derfor 
beslutningen om at komme på forkant med 
kundens adfærd og behov – og dermed på 
den anden side af det reaktive. Det lyder 
umiddelbart sværere end det egentlig er. 
Det handler om at turde springe ud i det 
og have tiltro til, at man skal over på den 
anden side af den reaktive tilgang, selvom 
det er ukendt terræn.  

Qampo og H&B har igennem mange år 
samarbejdet om at skabe effektfulde 
projekter baseret på data og avanceret 
analytics.

fastholdelse var alt for dyr for os – fordi 
kunderne henvendte sig, når de havde haft 
en dårlig oplevelse og allerede havde truffet 
beslutningen om at forlade os. Vi blev derfor 
nysgerrige på, hvordan vi kunne sikre, at 
vores kunder ikke traf den beslutning.

Værktøj til forudsigelse  
af churn

Vi tænkte grundlæggende, at vi måtte kunne 
skabe noget værdi ud af alt den data vi 
allerede har om vores kunder qua diverse 
tilfredshedsmålinger. Men hvordan kan data 
prædiktivt fortælle os, hvilke kunder der er 
i risiko for at forlade os? Her var vi særligt 
nysgerrige på hvem og ikke mindst hvordan. 
Svaret på det fandt vi i samarbejde med 
virksomheden Qampo. Qampos ’predictive 
analytics’-værktøj blev brugt til at forudsige 
churn ved at aktivere vores eksisterende data 
på kundernes adfærd. 

Qeeper-værktøjets evne til at bruge 
eksisterende data om kundernes adfærd, 
for dernæst at kunne forudsige kundernes 
kommende adfærd har gjort os i stand til 
at agere proaktivt frem for reaktivt over for 
kunderne. Kundernes adfærd indtil nu – og 
de churn-indikatorer, som de har efterladt, 
sammenholdt med den adfærd, som 
tidligere kunder har haft. 

Adgang til nemt  
eksekverbare data

Når vi snakker om data generelt, kan vi 
godt have en tendens til, at vi blot snakker 
om alt det data kan, men rent faktisk at få 
eksekveret på det er rigtigt svært. I virkelig-
heden er det den indsigt Qeeper har givet os, 
da den barriere er nedbrudt og nedfældet til 
meget lavpraktiske og eksekverbare tiltag. 
Vi bliver løbende klogere på vores kunder 

og kundernes adfærd ifm. kundeafgang 
– herunder hvad de primære årsager/indika-
torer er til, at de pludselig figurerer på vores 
ringelister som potentielle afgangskunder. 

Love calls holder  
på kunderne

Vi har brugt indsigterne og ringelisterne, 
og vi har set resultaterne heraf de seneste 
to år, hvorfor vi i dag har et fast allokeret 
team kun til ’proaktiv fastholdelse’. De har 
til formål at sikre fastholdelse af kundernes 
nuværende abonnement via ’love calls’ til 
kunder, hvor de prædiktive dataanalyser 

“Vi har brugt indsigterne 
og ringelisterne, og vi har 
set resultaterne heraf de 
seneste to år, hvorfor vi 
i dag har et fast allokeret 
team kun til ’proaktiv 
fastholdelse’. ”

Vi oplevede en markant 
reduktion i antallet af 
henvendelser/kald med 
ønske om opsigelse.
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At arbejde systematisk med kundeindsigter er 
ikke et projekt, men en arbejdsmetodik, der 
kræver klare roller, ansvar og kompetencer. 
Mange virksomheder er udfordret af, at 
data om kunderne og deres adfærd er spredt 
rundt i organisationen, og derfor har ingen 
ejerskabet og den fulde oversigt over data om 
kunderne. Ergo; ingen har den universelle 
sandhed om kunderne. Konsekvensen er ofte, 
at de forkerte problemstillinger adresseres, og 
initiativer opstartes modsatrettet og modar-
bejder hinanden trods de bedste intentioner 
om at imødekomme kunderne i højere grad. 

Det er derfor vigtigt, at ansvaret og ejerskabet 
er tydeligt, for at sikre at I som virksomhed 
opnår den optimale udnyttelse af jeres 
kundeindsigter. Dette kræver en klarhed over, 
hvem der skal bearbejde kundeindsigter, og 
hvordan viden i praksis deles og anvendes i 
virksomheden.

Gevinsterne ved et øget fokus på kunde-
indsigter kommer ikke af sig selv. Som ved 
alle andre forandringer kræver det, at man 
arbejder systematisk med kundeindsigter – 
både indsamling af indsigt og sikring af en tæt 
integration i virksomhedens ledelsessystem. 

Vores erfaring er, at det ofte kan betale 
sig at tydeliggøre roller og ansvar for 

kundeindsigterne, da man her vil opnå en 
optimering af ens data og de forbundne 
omkostninger hertil. Et eksempel kunne 
være analyse af data og krydsning af 
datakilder for at få mest muligt ud af sine 
data, som dermed er mere omfattende og 
dybdegående og ikke mindst vil adressere de 
rette problemstillinger på den rigtige måde. 

Det er vigtigt, at man er i stand til at analysere 
problemstillinger fra forskellige vinkler, 
altså at have kvantitative data og kvalitative 
data til at give dybde og handlingsorienteret 
indsigt i de vigtigste problemstillinger.

Tydeligt ejerskab for kundeindsigter 
er best practice

Med kundeindsigter er det lidt ligesom 
med kvalitet. Kvaliteten skal bygges ind i 
organisationen og må ikke udelukkende bo 
i en kvalitetsafdeling. På samme måde skal 
kundeindsigten bygges ind i virksomheden.

Oplever du fx udfordringer med, at kunde-
indsigter lever lokalt og kun sjældent deles 
på tværs i organisationen? Eller oplever du, 
at det reelt kun er få personer, der har viden 
i dybden?

Alt for ofte oplever vi, at virksomhederne 
har et silo-problem, hvor kundeindsigter 
lever på få personer. Det betyder som oftest 
også, at ejerskabet til kundeindsigter ude i 
forretningen ikke er til stede. Det er synd, 
fordi det betyder, at kundeindsigter ikke 
omsættes til handling, og på den måde går 
virksomheden og kunderne glip af en række 
forbedringer.

Vores bedste erfaringer med ejerskab 
af kundeindsigter:

1.  Operationelt: Behov for ejerskab lokalt, 
da ledere på lokalt niveau har tilgængelig 
kundedata og kundefeedback, som 
de kan navigere efter i dagligdagen. 
Handlingsmuligheder skal være let 
tilgængelige – lederne skal kunne tage 
ved lære af kundefeedbacken og dernæst 
handle på den. 

2.  Taktisk/strategisk: Behov for organisa-
torisk tværgående ejerskab, som ser på 
tværs af hele forretningen, hvor hoved-
årsagerne til kundernes udfordringer 
dybdeanalyseres og krydsanalyseres for 
at se bagvedliggende reelle årsager til 
kundernes feedback: Hvad er den dybde-
liggende årsag til vores performance/

rating over for kunderne? Her kræves 
dedikerede ressourcepersoner, som ser 
på tværs af kunderejsen og udarbejder 
anbefalinger til den overordnede ledelse.

Kundeindsigten skal leve og ejes lokalt ude 
i de enkelte forretningsområder. Her er det 
vores erfaring, at lokale nøglepersoner skal 
sikre, at kundefeedbacken lever, og at man 
handler derpå. Det skaber en stærk forankring 
af ’kunden først’ i det enkelte forretnings-
område. Vi oplever ofte, at de virksomheder, 
der kun har et Center of Excellence, har svært 
ved at trænge igennem lokalt, hvilket i sidste 
ende betyder, at potentialet i kundeindsigten 
ikke indfries – og det er ærgerligt!

Potentialet skal findes i samspillet mellem 
et Center of Excellence, som har det 
overordnede ansvar for at drive virksom-
hedens modenhed om kundeindsigter, og 
de enkelte forretningsenheder, som har 
ansvaret for, at kundeindsigter oversættes til 
handling.

Kundeindsigter  
skal ejes lokalt, men  
supporteres centralt 

Figur 1: Ansvar for kundeindsigt – lokalt eller i et Center of Excellence
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Du kan få viden om kunde
oplevelsen i din forretning på to 
forskellige måder:

1.  Enten ved at læse rapporter og analyser 
om kunderne og deres adfærd ifm. jeres 
services og ydelser, som eksempelvis 
kommer fra ’Center of Excellence’, som 
nævnt i forrige artikel.

 
2.  Eller ved at bevæge dig helt ud i ”kunde-

fronten”: Hvad siger kunderne, og hvad 
siger medarbejderne, som har daglig 
kontakt med kunderne? Her finder 
du den ’ufiltrerede’ kundeindsigt eller 
kundesandhed – ubehandlet viden 
direkte fra kilden (kunden selv).

Herefter er det en god idé at stille 
dig selv følgende spørgsmål. På den 
måde er du allerede godt på vej til at 
tænke ’kunden først’:

Hvornår har du eller en lederkollega sidst talt 
med en kunde og dernæst gået i dybden med 
indsigten fra kundens egen mund? 

Indsigt om kundens egen oplevelse af netop 
jeres services og ydelser er essentiel i rejsen 
mod at tænke mere kundeorienteret. 

Hvornår har du fået reel og ufiltreret  
viden om kundernes tilfredshed  
med din virksomhed?

Alt for mange svarer tøvende i stil med: 
”Der går nok for længe imellem”, ”Det er der 
andre, der gør”, ”Hvis jeg skal vide noget, er 
der nok nogen, der informerer mig” og ”For 
øvrigt har jeg en kalender, der er booket 
fuldstændig op med interne møder”.

Hvis du kunne finde på at svare nogenlunde 
sådan, er du ikke alene. Michael Porter 
gennemførte i 2018 en stor undersøgelse af 
lederes tidsforbrug. Resultatet blev publiceret 
i HBR i artiklen ”The Leader’s Calender”, 
hvori det fremgår, at topledere kun bruger 
omkring 3% af deres tid ud mod kunderne. 
Men der er som leder, uanset niveau, 
ingen undskyldninger for ikke selv at søge 
ufiltreret indsigt i kundernes oplevelser. 
Enten arbejder du direkte for en kunde, eller 

 Ufiltreret 
 kundeindsigt 
behøver ikke 

være svært 

 “... topledere bruger omkring 3% 
af deres tid ud mod kunderne.”

 Harvard Business Review
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også arbejder du sammen med én eller flere, 
der har den direkte kundeindsigt.

Man kan få viden om kundeoplevelser 
ved at læse en kundetilfredshedsmåling. 
Problemet er bare, at ofte er viden beskrevet 
i en masse tal og grafer, hvor det i mange 
tilfælde kan være vanskeligt at finde ud af, 
hvad kunderne rent faktisk mener om jeres 
virksomheder. For viden er blevet filtreret 
af de personer, som har behandlet data, og 
så kan et datapunkt, der har flyttet sig fra 61 
til 64, være decideret intetsigende, eller det 
kan være meget relevant. Pointen er, at du 
selv skal ud på gulvet og lytte til kunderne og 
danne dit eget billede af rigets tilstand – som 
du eventuelt kan spejle i forskellige rapporter. 

Forestil dig, at du har tre timer, en dag eller 
tre dage til at finde ud af, hvad dine kunder 
oplever og synes om din virksomhed. Hvad 
kan og vil du gøre, hvilket udbytte vil du få af 
dette, og hvordan kan du optimere din tid?

Hvad kan du nå på tre timer?

På tre timer kan du få en fornemmelse af, 
hvad der fylder hos kunderne og medarbej-
derne. Du kan fx sætte dig i kundeservice og 
lytte til 8-10 kundekald. Det giver et blitz-
billede af kundeoplevelsen, men forvent 
ikke nødvendigvis et repræsentativt billede. 
Brug derudover tid sammen med tre medar-
bejdere fra forskellige frontlinje-enheder for 
at høre deres mening om, hvad der rører sig 
lige i øjeblikket. 
Du kunne også ringe til tre kunder, der har 
klaget, for at få input til, hvor I skal forbedre 
jeres service. Dit output kan bruges til at få 
et billede af, hvad det er, kunderne siger, og 
hvad de ringer ind om. Hvis dette ikke er en 

mulighed, kan du bruge tid på at læse anmel-
delser på Trustpilot og særligt tage ved lære 
af de negative kommentarer.

Hvad kan du nå på en dag? 

På 10 timer kan du få mere end et blitz-
billede. Du kan faktisk få bred indsigt. Start 
med at ringe ud til 10 kunder. Gerne kunder, 
der både har haft gode oplevelser, og kunder 
der har haft dårlige oplevelser – måske har 
de endda klaget. Du får som regel mest 
information ud af at tale med kunder, som 
har haft en eller anden form for interaktion 
med din virksomhed. Selvom analysen 
ikke umiddelbart virker repræsentativ, så 
er værdien kæmpe stor. For du får indsigt 
i kunderejsen, dvs. kundens oplevelse af 
virksomheden på tværs. 

Interview fem frontlinjemedarbejdere, 
rådgivere, serviceteknikere og kundeservice-
medarbejdere i dybden. Dyk sammen med 
dem ned i deres hverdag. Hvad giver dem 
en god dag på arbejde? Hvad giver dem en 
dårlig dag på arbejde? Hvilke kald vil de 
gerne have flere af? Hvilke kald vil de gerne 
have færre af? Hvad er mønstrene? Ofte er 
der en systematik i gode og dårlige kundeop-
levelser, som aldrig bliver samlet op og 
dermed kan dårlige oplevelser blive gentaget 
og gode oplevelser blive reduceret. 

Sæt dig et par timer med de personer, der 
håndterer jeres kundeklager. Som Bill Gates i 
sin tid sagde: ”Your most unhappy customers 
are your greatest source of learning”. 

Hvis du har forberedelsestid, kan du studere 
jeres kundetilfredshedsmålinger inden din 
dag i marken. Prøv at komme i bund med 

at forstå drivere for den gode 
kundeoplevelse. Hvad betyder 
disse drivere for vores adfærd? Er 
der noget, vi kan gøre her og nu 
for at undgå at gentage årsagen til 
dårlige kundeoplevelser?

Hvad kan man nå  
på tre dage?

På tre dage vil du virkelig kunne 
opnå kundeindsigt. Du bør gøre 
alt det, som står under ’1 dag’ og 
bare sætte lidt mere tid af til det. 

I forbindelse med den ekstra tid 
på medlyt kan du med fordel 
lave en form for systematisk 
henvendelsesregistrering af de 
kundekald, du lytter til. Hvorfor 
kontakter kunderne jer? Skaber 
kaldet værdi for hver enkelt 
kunde? Hvilke kald ønsker I flere 
af og færre af? 

Derudover bør du sætte 1-2 dage 
af til at tage med ud i felten. Det 
kan give masser af indsigt at tage 
ud at køre med en tekniker eller 
tage på kundebesøg for at forstå 
virksomhedens værdikæde, forstå 
medarbejdernes feedback og 
koble det hele sammen. På den 
måde får du både bred og dyb 
indsigt på tværs af forretningen  
– både udefra-ind og indefra-ud. 
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Mange virksomheder måler kundetilfreds-
heden, men få ved, hvilke områder der har 
størst effekt for kunderne.

Hvordan finder man ud af, hvor man kan 
få mest kundetilfredshed for pengene? Det 
spørgsmål er relevant for alle virksom-
heder, der ønsker at arbejde målrettet og 
kunne prioritere forbedringsinitiativer 
efter, hvad kunderne efterspørger. 

Det kan en driveranalyse. For det er ikke 
sikkert, at pengene skal investeres der, 
hvor virksomheden performer dårligt. 
Man skal investere, hvor man får størst 
effekt for pengene. 

Driveranalysen giver svar på, hvad der er 
vigtigst for kunderne (effekt), og hvor der 
er det største gap i forhold til den ønskede 
kundeoplevelse (performance).  

I virksomheder med mange kunder er 
det relevant at foretage analysen specifikt 
for forskellige segmenter. Og har man 
data på tværs af flere år, er udviklingen 
i både performance og effekt en vigtig 
kilde til viden, og den bør virksomheden 
prioritere sine handlinger ud fra.

Driveranalyse og prioriteringskort

Driveranalysen viser, hvad der driver en 
virksomheds kundetilfredshed og -loyalitet. 
Prioriteringskortet illustrerer driverana-
lysens resultat – hvordan specifikke områder 
performer i kundernes øjne, og hvor vigtige 
de er for kunderne. 

Det er ikke nødvendigvis det område, der 
vurderes dårligst, der bør sættes i fokus. 
I eksemplet i figur 1 kan det fx ses, at 
Tema 5 vurderes dårligere end Tema 1. 
Men Tema 1 har markant større effekt på 
kundetilfredsheden, og derfor bør Tema 1 
prioriteres før de øvrige.
 
Forestil dig, at du vil investere 1 mio. kroner 
i bedre kundetilfredshed. Hvis Tema 1 
handler om innovation, mens Tema 2 
handler om leveranceevne, så bør man 
overveje, om pengene ikke skal allokeres 
til udviklingstiltag og proaktiv kunde-
kommunikation fremfor at ansætte flere 
installatører til at sikre hurtigere levering. 
Tilsvarende kan det være, at Tema 3, som 
kunne hedde ’personlig rådgivning’, er vokset 
over de senere år og dermed markerer et 
muligt område for differentiering i markedet. 
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Figur 1: 
Prioriteringskort med 
kundeundersøgelsens 
tematikker



Hvorfor vælge H&B ?

Mød H&B’s team af seniorrådgivere  
inden for Commercial Excellence

Handlingsorienterede indsigter 

Gode beslutninger kræver klare beslutnings-
oplæg med overblik og et tilpas niveau af 
detaljer. Prioriteringskortet er en grafisk 
visning af driveranalysen, der hurtigt giver 
beslutningstagere mulighed for at træffe 
beslutninger om prioriteter og handlinger. 
Det er afgørende, at man handler på basis af 
faktabaserede indsigter. 

Sådan kommer du videre

I H&B er vi flere end 10 CX-specialister, der 
dedikeret arbejder med kundeagendaen 
hos vores klienter. Vi har hjulpet mere end 
60 danske og nordiske virksomheder, hvor 
vi i 2020 har bistået med at skabe bedre 
kundeoplevelser og kommerciel udvikling 
gennem mange spændende projekter – her 
kan f.eks. nævnes:

1.  Udvikling af kundestrategier

2.  Deepdives på kundetilfredshed og oplevelser

3.  Mapping og udvikling af kunderejser

4.  Gennemførelse af eksperimenter og design sprints

5.  Kulturtransformation – herunder træning i kundeorienteret 

 adfærd og lederskab

6.  Reduktion af kundeafgang (churn) via systematisk datadrevne tiltag

7.  Udvikling af kommercielle strategier (sales excellence) – herunder:

 a.  Produktudvikling og ’gotomarket’strategi

 b.  Kanalstrategi og optimering af performance

8.   Udvikling af kundeloyalitet og kundefastholdelsesprogram

Vi er praktikere, der  
omsætter stateoftheart

værktøjer til praktiske 
løsninger, som skaber værdi 

for jeres virksomhed

Vi arbejder agilt for  
at sikre hurtig fremdrift og 

resultatskabelse

Vi spiller jeres medarbej
dere gode og bygger kom

petencer inhouse 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
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Senior Management 

Consultant
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Senior Partner
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