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DIGITALE KUNDEOPLEVELSER
– VEJEN TIL BEDRE
LØNSOMHED OG VÆKST

Om analysen
Analysen er en opdatering af analysen DXindex18
med få ændringer og tilføjelser. Denne rapport er i sin
opbygning identisk med tidligere rapporter men med
opdaterede informationer, konklusioner og underbyggende artikler.
Analysen sætter fokus på digitale kundeoplevelser
og disses betydning for virksomhedens forretningsresultater i form af økonomiske resultater, markedsresultater og samlede kundeoplevelser.
I alt 750 har deltaget i denne analyse, primært
personer med lederstatus eller medarbejdere i
betroede stillinger. Virksomhederne tilhører primært
brancherne Industri, Finans og Forsikring, Service og
Handel, Detail, It, Transport og Logistik, Pharma/
Medical, Rådgivning, Byggeri, Tele og Kommunikation, Forsyning, Medier. Respondenternes funktion
er primært inden for Administration, Salg og Marke
ting, Kundeservice, It og Digital, Økonomi,
Forretningsudvikling og Strategi og Direktion.

Fra en videnskabelig synsvinkel viser undersøgel
sens spørgeskema og målinger god validitet, det vil
sige gyldighed. Hver af modellens variable er målt
ved et sæt af spørgsmål til respondenterne.
Data er analyseret ved flere statistiske metoder.
Der er gennemført reliabilitetsanalyser, som viser
høj reliabilitet, det vil sige intern konsistens i
svarene på spørgsmålene inden for modellens
sammensatte variable. Der er gennemført regressionsanalyser til estimation og test af sammen
hængen mellem modellens variable. Alle sammenhænge er statistisk signifikante, og der opnås stor
forklaringskraft for modellen. På denne baggrund er
der fra en teoretisk synsvinkel tale om en robust og
solid model med pålidelige og anvendelige resultater.
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Mange danske virksomheder sakker
bagud, når det handler om at udvikle
og implementere digitale løsninger,
som giver deres kunder gode oplevelser
CEO Stig Jørgensen, House of Loyalty
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DXindex19

Danske virksomheder sakker bagud
Efter i en årrække at have været på digitaliseringens
forkant viser den nyeste forskning fra CBS, at
danske virksomheder sakker bagud, når det drejer
sig om digitalisering af kundeoplevelsen. Udvikling
en er gået i stå og ligger på samme niveau som
sidste år og på nogle områder endog efter. Kun 25%
er enig i, at kunderne oplever digitale løsninger der er
engagerende, involverende og attraktive. 30% er
direkte uenige.

kunderejser, men nogle gør det uden at kende
svarene på en række af de centrale spørgsmål:
Er der for eksempel god forretning i at digitalisere
kundeoplevelsen? Er organisationen agil og parat til
digitaliseringen? Har vi de kompetencer i organisationen, som er nødvendige? Og har vi værktøjerne og
platformen til at føre de digitale ambitioner ud i livet?

2/3-dele af virksomhederne mener, at kundekon
takten er blevet mere digital, men det er en tilbagegang på 8% i forhold til sidste år. Men hvorfor?
Vi ved mere om kunderne. 44% af virksomhederne
har taget kunderejsen til sig som et vigtigt værktøj,
og 32% indsamler løbende data om kundernes brug
af de digitale løsninger. Kulturen er topscorer og
medarbejderne vil gerne og samarbejder godt om at
give gode kundeoplevelser, og vi er blevet bedre til at
ansætte og fastholde de rette kompetencer. Men
viden og gode intentioner bliver ikke omsat til
væsentligt bedre kundeoplevelser og økonomiske
resultater.
Virksomhederne mangler innovationskraft og en
effektiv organisation, som samarbejder på tværs af
kunderejsen. Kun 25% har en agil og eksperimenterende tilgang til udvikling af digitale løsninger, og kun
24% har en klar proces for udvikling af nye digitale
løsninger.
Det er slående, at årets DXindex alt i alt kun viser en
fremgang fra index 57 til 58, men opløftende at top
20% virksomheder (de 20% virksomheder der scorer
højest på økonomiske resultater) scorer index 73,
mens bund 20% (de 20% virksomheder der scorer
lavest på økonomiske resultater) scorer index 39.
Der er altså nogle der gør det godt, men også en
enorm spredning mellem de bedste og de dårligste.

Mange virksomheder er af konkurrencemæssige
hensyn tvunget ud i beslutninger, hvor resultaterne
både på kort og lang sigt er usikre. Skal vi kaste os
over Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality
(AR), Internet of Things (IoT), Robots, Talegenken
delse, Machine Learning eller mange af de andre
teknologier der er til rådighed?
Svarene på disse spørgsmål er omdrejningspunktet
for CBS-forskningsprojektet, DXindex19, som
fokuserer på sammenhængen mellem danske virksomheders evne til at levere gode digitale kunde
oplevelser og økonomiske resultater.
DXindex 2019’s partnere er Microsoft Danmark,
NetDesign, etrack1, Implement, YouGov, TeleFaction
og CBS.
DXindex 2019 bygger på en analyse af 750 danske
virksomheder. Resultaterne fra analysen bliver
offentliggjort ved konferencen Den Digitale Kunde
oplevelse den 8. maj 2019.
Velkommen til DXindex19,
Den Digitale Kundeoplevelse – og god læselyst.

Der bruges mange ressourcer på at digitalisere
virksomhedens værditilbud og skabe meningsfulde
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Analysemodel
DXindex19

DXindex19 bygger på en vel
gennemprøvet analysemodel der er
udviklet i et samarbejde med CBS på grundlag af international research blandt førende
forskere samt erfaringer fra tidligere lignende
projekter. Modellen ser på sammenhæng mellem
indsatsområder og forretningsmæssige resultater.
Modellens syv dimensioner beskriver de relevante
indsatsområder: Topledelsesforankring og Digital
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strategi, Kultur, Kunderejsen, Kundeindsigt og Data,
Innovation, Organisation og Kompetencer, som
fremgår af modellens venstre side. De har indvirkning på resultatsiden: Digitale kundeoplevelser,
Samlede kundeoplevelser, Markedsresultater og
Økonomiske resultater, modellens højre side.
Bag alle dimensionerne ligger 64 spørgsmål, som
beskriver dimensionen.
DXindex19
#02 / MAJ 2019

Det kommercielle potentiale
DXindex19 dokumenterer en tydelig, positiv sammenhæng mellem digitale kundeoplevelser, de
samlede kundeoplevelser, markedsresultaterne og

de økonomiske resultater. Der skabes således værdi
for både kunder og virksomhed, såfremt de digitale
indsatser resulterer i bedre digitale kundeoplevelser.
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Modellen ovenfor viser, at en 10% forbedring af den
digitale kundeoplevelse styrker den samlede
kundeoplevelse med 6%. Effekten af de digitale
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indsatser og styrkede kundeoplevelser er en vækst
på 4% i markedsresultaterne og 4% i de økonomiske
resultater.
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Mindset eller teknologi?

Hvordan øger vi den digitale kundeoplevelse
– udviklingen går meget langsomt
De digitale kundeoplevelser er fortsat ikke på niveau
med de samlede kundeoplevelser i forhold til sidste
års undersøgelse. Det er jo lidt træls, da der jo er
ligefrem sammenhæng i forhold til bundlinjen.
Retfærdigvis skal det dog siges, at der er sket en
marginal forbedring af den digitale kundeoplevelse
med to point i forhold til sidste år, men altså stadig
plads til forbedringer.

Begrebet ”Organisation” dækker involvering og
prioritering på tværs i organisationen samt evnen til
at udnytte de digitale løsninger. Begrebet ”Kompetencer” dækker; Uddannelse, tiltrækning og fasthol
delse af digitale talenter. Kompetencer, der var et af
de tre vigtigste indsatsområder sidste år, er i år
steget tre point. De øvrige, ”Topledelsesforankring”
og ”Kunderejsen” er stort set uændrede, imens
”Kultur” har en vækst på tre point sammenlignet med sidste år. Højdespringeren
63 ke
er ”Kundeindsigt og Data”, som er
is
omer
steget fem procentpoint
n
o t
Øk ulta
siden sidste år. >>
s
re

Blandt de syv parametre respondenterne har
besvaret, er Innovation, Organisation og Kompeten
cer de kategorier, som har scoret dårligst. Begrebet
”Innovation” dækker; Reaktionstid på kundebehov,
agilitet, inddragelse af kunder og innovationsproces.
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Ekstern lektor
Per Østergaard Jacobsen
Copenhagen Business School

VIGTIGE DATA
En anden undersøgelse, hvor der spørges ind til
vigtigheden af data i de daglige jobfunktioner, siger
77% af respondenterne, at de er enige/næsten enige
i vigtigheden heraf. Ser vi på resultaterne i denne

undersøgelse baseret på ledelsesansvar, er det hele
82% af topledelsen (C-level) der er enige/næsten
enige, hvorimod det kun er 68% af mellemlederne
(M-level) og 69% af medarbejderne (E-level) der er
enige/næsten enige.

Gns.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

E-level

M-level

C-level

82%

77%
69%

68%

31%

31%

23%

18%
1%

Meget/næsten enig

Helt uenig/nærmest uenig

1%

0%

0%

Ved ikke

Enighed om hvor vigtige data er i de daglige jobfunktioner?

Der synes stadig et stykke vej, inden der sikres en
forankring af data i organisationen. Altså indsamle,
bearbejde, dele og proaktivt anvende data på tværs i
organisationen. Det er et strategisk anliggende at
sikre dette og ikke mindst at få dette kommunikeret
på tværs i organisationen.
I DXindex19 er der kun 41% der er enig i, at top
ledelsen kommunikerer klart vigtigheden af
kundeorientering ud til alle i virksomheden, og kun
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30% af respondenterne der er enige i, at topledelsen
har skabt et klart billede af den digitale strategi og
dens betydning for kundeorienteringen. Ligesom
29% er enige i, at de har stor erfaring med digitalise
ring i forhold til kundeoplevelse, og overraskende
kun 30% har digitaliseringen til formål at skabe bedre
kundeoplevelse. Se disse resultater på side 10.
Forsættes på side 11. >>
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Topledelsesforankring og Digital strategi
41%
ENIG

17%
UENIG

17

30%
ENIG

30

26%
UENIG

26

41

Topledelsen kommunikerer klart vigtigheden af
kundeorientering ud til alle i virksomheden.

29%
ENIG

29

24%
UENIG

Topledelsen har skabt et klart billede af den digitale
strategi og dens betydning for kundeorienteringen.

30%
ENIG

24

24%
UENIG
30

Vi har stor erfaring med at udnytte digitalisering til at
forbedre kundeoplevelsen.

10

Topledelsen står i spidsen for at skabe sammen
hængende kundeoplevelser på tværs af digitale
og ikke digitale kontaktpunkter.
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24

MODENHED
I tidligere omtalte undersøgelse svarer responden
terne på virksomhedens modenhed. Her er en skala
fra ”Frontrunners” til ”Haven't seen the light”. Her
fremgår det, at mange virksomheder stadig er i
proces omkring arbejdet med data. Overraskende er
det knap en ud af fire, som endnu ikke har dette på

den strategiske agenda. Imens fire ud af ti virksomheder er i gang med eksperimenter, er det ”kun” lidt
mere end en ud af fire, som er i fuld gang med implementering. Knap en ud af ti af virksomhederne er
forbilleder for andre (Frontrunners).

Averrage

E-level

M-level

C-level

50%
41%

39%

40%

38%
33%

30%

28% 28%

27%

27%
22%

22%

20%
10%
0%

8% 7%

23%
19%
11%

10% 9%

Frontrunners

4%

Movers

Experimeters

Haven't seen the light

3% 2%

Other

Virksomhedernes modenhed
En tredje undersøgelse viser, at de mest digitalt
modne organisationer er mere end fire gange mere
tilbøjelige til at udvikle de nødvendige digitale ledere
end de mindst digitalt modne af dem. Dette er jo
yderst relevant i forhold til kampen om de rigtige
kompetencer, som jo netop er et indsatsområde i
forhold til at kunne øge den digitale kundeoplevelse.
HVAD MED LEDELSENS MINDSET?
Den digitale kundeoplevelse starter hos ledelsen.
Det er først og fremmest en mindset-udfordring
fremfor en teknologisk udfordring, som lederne står
overfor. Det er altså ikke teknologien alene, der
driver forandringer og skaber de digitale kundeop
levelser – det starter med ledelsens mindset. Det er
nemlig ledernes mindset der er afgørende for, hvilke
muligheder de ser i teknologien. Dette er desværre
som oftest den begrænsende faktor på trods af
organisationers, kundernes og markedets

11

forventninger og krav om ’nytænkning’ og tilpasning
til digital forbrugeradfærd og interaktion.
Ofte ender det med, at man ser teknologien som et
værktøj indefra ud, frem for at se det som et værktøj
udefra ind og se på, hvordan de digitale processer
kan gøre det lettere for kunden. Samtidig er der ofte
en tendens til at have fokus på strukturerede data
frem for de ustrukturerede. Det synes som om at de
virksomheder, som ”disrupter”, ofte har fokus på de
ustrukturerede data, som driver for transformation
og innovation. >>
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De fire mindset kan kort beskrives således:

HAR DU OG DIN CHEF DET RIGTIGE MINDSET TIL AT
SIKRE DEN DIGITALE KUNDEOPLEVELSE?
Start med at få identificeret og udfordret dit
ledelsesmæssige mindset, fordi du derved bliver
bedre til at:

PROMOTE & SELL
Et blåt mindset afspejler selvudfoldelse og et internt
fokus, der projiceres ud til resten af verden. Det
betyder, at du udvikler produkter og services
baseret på intern ekspertise. Data bruges som et
værktøj til at fremme formidling og udbredelse af
dine produkter og services til kunderne.
LISTEN & LEARN
Et rødt mindset betyder, at du er opmærksom på
kundernes tanker og følelser. Indsigt i kundernes
præferencer, behov og motivationer indsamles, for
at I kan levere mere meningsfulde produkter og
services.
CONNECT & COLLABORATE
Et gult mindset er forbundet med at udvikle nye
ideer med forbrugerne, vise tillid til deres perspektiver og invitere dem med på en samarbejds- og
udviklingsrejse. Data bruges til at opfange og
udnytte nye og visionære input og viden fra kunderne.
EMPOWER & ENGAGE
Et grønt mindset repræsenterer en holistisk og
empatisk tilgang til markedet i samspil med det
bredere samfund. Med det grønne mindset bruger du
data til at forbedre og forny bæredygtig og etisk
interaktion med alle interessenter.
Uden ofte en radikal ændring i mindset risikerer
virksomheden at ende op blandt de mange andre
virksomheder, hvor man blot har flyttet et analogt
tankesæt over på en digitalplatform. Altså når
lederens viden, erfaringer og ofte begrænsede
antagelser om nye forretning-kundeinteraktioner,
markedsdynamikker og digitale muligheder kommer
til at fungere som referenceramme for den digitale
teknologiforståelse, så er det på tide at spørge:

12

Synliggøre og vurdere afsættet for din forståelse,
træffe hensigtsmæssige beslutninger og derved
udnytte potentielle muligheder på markedet
bedre gennem skabelsen af en bedre digital
kundeoplevelse.
Identificere og realisere en bredere vifte af
muligheder med ny teknologi, som kan understøtte den digitale kundeoplevelse.
Forholde dig til og reflektere over, hvordan I bedst
kan bruge data i din organisation og optimere
samspillet med kunder og andre interessenter i
forhold til den digitale oplevelse baseret på
kundeindsigt og adfærd.
Sammen med dine kolleger, at synliggøre og
udvikle de ubevidste tankemønstre (mindset) i
ledelsesgruppen og dermed sikre, at alle trækker
i samme retning og har blikket rettet mod den
samme vision og mission i forhold til udvikling,
implementering og eksekvering af den digitale
kundeoplevelse. >>

Ledernes mindset er afgørende
for, hvilke muligheder de ser i tekno
logien.
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Du kan starte med at tænke ind i boksen og reflektere over:
Hvilket mindset har du som leder omkring digitale
kundeoplevelser?
Er dit mindset ideelt til at løse de udfordringer og
omstændigheder din organisation står i?
Har I mindsets, der modarbejder jeres strategi?
Hvilket strategisk mindset forventer kunderne
af jer?
Hvordan kan du/I gentænke jeres mindset?
Hvilke fordele og ulemper er der ved at udvikle et
nyt/fastholde et eksisterende ledelsesmæssigt
mindset?
Og ikke mindst, er det i overensstemmelse blandt
medarbejdernes mindset på organisationen?

HVAD ER SVARET – MINDSET ELLER TEKNOLOGI?
Den digitale kundeoplevelse øges gennem af have
det rette mindset og gennem af forstå mulighederne
i at anvende eksisterende/ny teknologi på en måde,
som understøtter det valgte mindset. Innovation
skabes ikke alene ved hjælp af teknologi. Derfor ser
vi også stadig, at knap tre ud af fire projekter fejler
ved ikke at betale investeringen hjem netop ofte på
grund af det ensidige teknologiske fokus.
Vejen til den digitale kundeoplevelse starter med det
rigtige mindset i forhold til kunder og marked. Så er
vi vel tilbage til de svageste led, som DXindex19
påpeger – nemlig at innovation, organisation og
kompetencer trækker ned i forhold til den samlede
digitale kundeoplevelse.

Du kan læse mere om mindset og teste det i
forhold til anvendelse af data på
www.yourbigdatamindset.com
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Innovation,
Kompetencer og
Organisation rummer
det største potentiale
C op

y

Alle syv hovedområder har en signifikant betydning
for både de samlede digitale kundeoplevelser, de
samlede kundeoplevelser, markedsresultater og
økonomiske resultater. Alle hovedområderne er
vigtige, og det vil bero på en individuel vurdering,
hvad der er vigtigst for den enkelte virksomhed.
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Årets DXindex19 giver nogle konkrete bud på de
vigtigste indsatsområder og de områder med størst
effekt på forretningsresultaterne. Det er især værd
at nævne, at Innovation, Organisation og Kompetencer er de tre hovedområder, som har den klart
største betydning for forretningsresultaterne set ud
fra en gennemsnitsbetragtning. >>
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De virksomheder der lykkes med disse områder,
har blandt andet:
ORGANISATION
KOMPETENCER
Tværfaglige team, som er dedikerede til udvikling
Stor vægt på digitale kompetencer, når de ansætter
af nye digitale løsninger
nye medarbejdere
En organisation der er god til at udnytte potentialet
Fokus på uddannelse inden for digitale
i de nye digitale løsninger
kompetencer
En tværfaglig tilgang når der prioriteres digitale
Et miljø der tiltrækker og fastholder digitale talenter.
udviklingsprojekter.
INNOVATION
Fokus på at tilrette kundeoplevelsen hurtigt,
når kundernes behov ændres
En agil og eksperimenterende tilgang til udvikling
af nye digitale løsninger
En klar proces for udvikling af nye digitale
løsninger.

Top 20 vinder på Kunderejsen,
Innovation og Organisation
0

58

100

DXindex19
0

73

100

TOP 20
0

39

100

BUND 20
Det samlede vægtede index for de syv hovedområder, der beskriver de digitale kundeoplevelser, er
58. Der er en bemærkelsesværdig stor forskel på det
samlede index, når man ser på Top 20% og Bund 20%
på Økonomiske resultater – altså de 20% der ligger
højest sammenholdt med de 20% der ligger lavest på
de økonomiske resultater. Top 20 ligger på index 73,
mens Bund 20 ligger på 39, et gab på 34 procentpoint.
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Top 20 vinder på Kultur med index 82, Kunderejsen
med index 76 og Topledelsesforankring og Digital
strategi med index 73.
De største gabs mellem Top og Bund 20 finder vi i
hovedområderne Kunderejsen med 38 procentpoint,
Innovation med 34 procentpoint og Kultur med
33 procentpoint.
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LEO Innovation Lab tager kampen op med nogle af
verdens største tech-giganter, når innovationscentret
udvikler fremtidens digitale forretningsmodeller.
For tre et halvt år siden blev innovationscentret LEO
Innovation Lab sat i verden af medicinalselskabet
LEO Pharma. Innovationscentret fik en halv milliard i
ryggen, men ikke til at udvikle ny medicin. I stedet
var LEO Innovation Labs opdrag at fokusere på
digitale løsninger, der først og fremmest giver
patienter bedre kontrol over deres hudsygdomme.
Og hvorfor skyder en medicinalvirksomhed en halv
milliard ind i et digitalt innovationscenter, der ikke
ligesom kerneforretningen udvikler medicin?

Lægemiddelindustriens relation til lægerne er
opbygget af, at deres forretningsmodel er at udvikle
et medicinsk produkt, fremlægge nogle studier om
lægemidlets effekt for lægerne og endelig håbe, at
lægerne efterfølgende ordinerer lægemidlet til
patienterne.

Den primære årsag skal findes i, at tech-giganter
som Amazon, Google, Microsoft, Apple og Facebook
alle rettede deres fokus mod sundhedsområdet.
Modsat lægemiddelindustrien har tech-giganterne et
enormt godt kendskab og en stærk relation til deres
slutbrugere, mens lægemiddelindustrien traditionelt
set har en relation til lægerne.
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Når de kommende generationer i højere og højere
grad begynder at investere af egen lomme i deres
sundhed, åbnes et marked til slutbrugerne, og med
den hele tiden accelererende digitale udvikling in
mente risikerer lægemiddelindustrien lynhurtigt at
blive reduceret til at være leverandører for techgiganterne.
”Med tech-giganternes indtog på sundhedsområdet
og deres kendskab til slutbrugerne, er der ikke lang
tid til, at de kan vende sig til myndigheder eller >>
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Foto: LEO Innovation Lab

Fremtidens forretningsmodeller
bygger bro til slutbrugerne

Kristian
Hart-Hansen
LEO Innovation
Lab

regioner og sige, vi skal nok tage vare på alle jeres
patienter, vi gør det efter de behandlingsretningslinjer, der ligger, og så vender de sig om til industrien og
siger, vi skal bruge det og det og det,” siger Kristian
Hart-Hansen, der er CEO i LEO Innovation Lab, og
fortsætter:
”Det vil sige alt det, der tilføjer værdi, i det vi laver,
det mister vi muligheden for at kunne agere på.
Vi var derfor nødt til at skabe en større kontaktflade
til slutbrugerne og finde fremtidens forretnings
modeller, og det er årsagen til, at LEO Innovation Lab
blev etableret."
UDFORDRER TECH-GIGANTERNE
MED HJEMMEBANEFORDEL
Til at begynde med anlagde LEO Innovation Lab et
bredt digitalt fokus og undersøgte alle mulige
områder, der kunne have betydning for personer,
som lever med kroniske hudsygdomme. Alt lige fra
mentale områder som søvn, stress, selvværd og
depression til fysiske områder som ernæring og
motion blev undersøgt.
Det mantra, der efterhånden hænger uløseligt
sammen med digital udvikling, fail fast and learn
fast, har også sin helt egen plads i LEO Innovation
Lab, hvor den traditionelle wall of fame er skiftet ud
med en såkaldt wall of failure. Her ’hyldes’ de
kuldesejlede projekter, som LEO Innovation Lab har
startet. De fejlslagne projekter spiller nemlig en rolle.
Det er de ofre, det har krævet at finde frem til det,
Kristian Hart-Hansen kalder LEO Innovation Labs
unfair advantage. Se billede side 16.
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”Vores unfair advantage ligger i hele relationen
mellem lægen og patienten. Vi kender patienterne, vi
kender sygdommen, vi kender behandlingerne, og vi
kender lægerne og har adgang til læger over hele
verden, der beskæftiger sig med området kroniske
hudsygdomme. Unfair advantage er ikke et spørgs
mål om penge, for hvis du har den gode idé, så er
pengene der også,” siger Kristian Hart-Hansen.
Efter LEO Innovation Lab har identificeret deres
unfair advantage stoppes det brede holistiske fokus,
og innovationscentret fokuserer rendyrket på at
udvikle digitale produkter med en direkte relation til
innovationscentrets unfair advantage.
LEO Innovation Lab vil ikke udfordre tech-giganterne
på hele sundhedsområdet. Strategien er i stedet at
tage kampen op på en spillebane, hvor de selv er
favoritter til at vinde, fordi de har nemlig en hjemmebanefordel i deres unfair advantage.
Den digitale produktudvikling i LEO Innovation Lab er
i dag koncentreret om to konkrete områder:
Sygdomshåndtering, der består af at
diagnosticere, progressionsspore og forudsige.
Virtuelle medicinske forsøg, hvor målet er en
100% digitalisering af kliniske studier og en
forkortelse af tiden, det tager at gøre et produkt
klar til markedet.
DIAGNOSER AF IKKE DØDELIGE HUDSYGDOMME
En af årsagerne til, at LEO Innovation Lab har kastet
sig over billeddiagnosticering af ikke dødelige
hudsygedomme såsom psoriasis og eksem er, at
lægestaben ikke er lige så godt uddannede i disse
sygdomme, som de er i den potentielt dødelige
hudsygdom, hudkræft. 9/10 af LEO Innovation Labs
billeddiagnoser er korrekte – halvdelen af lægernes
diagnoser er forkerte.
Antallet af misdiagnoser er omkring de 50%, og det
leder til lange og forkerte behandlingsforløb.
Ventetiden for at få stillet en af de usikre diagnoser
er endvidere et halvt til et helt år, når det kommer til
de ikke dødelige hudsygdomme. Det var derfor helt
oplagt for LEO Innovation Lab at udvikle et digitalt >>
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hjælpemiddel til at hjælpe lægerne med at hæve
korrektheden af diagnoserne og forkorte ventetiden,
fortæller Kristian Hart-Hansen.

Nedenfor er den typiske rejse for en person, der
oplever gener i forbindelse med en hudsygdom. >>

Målet for LEO Innovation Lab er at forkorte denne
rejse betragteligt ved at inddrage billeddiagnosen
som et tidsbesparende led. Lige nu kan diagnoser
kun stilles af læger og ikke af algoritmer, derfor skal

diagnosen endeligt stilles af lægen, men på sigt er
det idéen, at diagnosen skal kunne stilles uden
lægen. Den nye rejse, både med og uden læge, er
grafisk skitseret nedenfor. >>
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Når hudtypen er kaukasisk eller kinesisk er billed
diagnoserne på psoriasis 91-92% korrekte, mens
korrektheden af diagnoserne på eksem ligger på
85-86%. Billeddiagnoserne er lige nu mindre præcise
på sort hud, men hudsygdommene er slet ikke lige så
udbredt blandt mennesker med sort hud, derfor
dækker billeddiagnosticeringsteknikken lige nu 80%
af markedet.
”Det er klart, at det betyder, at vi skal have data nok, vi
skal jo bruge flere hundredetusinde billeder, og desto
flere vi får, desto højere bliver korrektheden af
diagnoserne,” siger Kristian Hart-Hansen.
Lad os forestille os, at du har psoriasis, men ikke er
klar over det. Du tager nu et billede af din hudsygdom
med din telefon. En app fortæller dig med 91-92%
sandsynlighed det rigtige svar, at du har psoriasis. Du
bliver herefter vejledt i, hvilken behandling du skal
gennemføre og bliver løbende orienteret om, hvordan
du kan forvente at sygdommen udvikler sig, og
hvornår du igen er ude af sygdommen. For at appens
algoritme kan vurdere, om behandlingen virker, skal
du ugentligt uploade nye billeder, så den over tid kan
sammenligne billederne.
Med denne fremgangmåde forventer LEO Innovation
Lab, at 60-70% af alle mennesker med hudsygdomme
ikke behøver at se en læge.
EN SELVSTÆNDIG ENHED SÆTTER KUNDEN I FOKUS
OG FORBEDRER INNOVATIONEN
Kunde- eller patientrejsen spiller en helt afgørende
rolle i LEO Innovation Lab, og Kristian Hart-Hansen
fremhæver også et 100% fokus på kundens behov
som en af årsagerne til, at man var nødt til at adskille
LEO Pharma og LEO Innovation Lab.
For du handler ikke i kundens interesse, hvis du
forsøger at løse deres problemer gennem dine
eksisterende produkter, fortæller han.
”Du bliver nødt til at tage afstand fra dine egne
produkter og fokusere 100% på slutbrugerens behov.
Vi er fuldstændig ligeglade, om kunderne bruger LEO
Pharma, konkurrenter eller noget helt andet. Mens vi
udvikler, kigger vi hele tiden på rejsen gennem
slutbrugerens øjne og prøver hele tiden at optimere
kundeoplevelsen, for det der virkelig betyder noget,
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det er, at der er nogle der gider bruge løsningerne,”
siger Kristian Hart-Hansen.
LEO Innovation Lab inviterer hele tiden nye slutbrugere ind for at tale med deres antropologer og UX/
UI-designere. Men du får aldrig lov til at komme mere
end tre gange, for så er du blevet en professionel
patient, der har reflekteret for meget over din sygdom
til at danne et spejlbillede af den typiske slutbruger.
Mens det skarpe fokus på slutbrugernes behov var
den ene årsag til at lave en tydelig separering mellem
LEO Pharma og LEO Innovation Lab, er innovation en
anden årsag.
”Hvis man er CEO for en stor virksomhed, kan jeg ikke
forestille mig noget værre end, hvis alle sidder og
tænker innovativt. Det handler om at optimere nogle
processer der allerede virker, ikke om at gentænke
dem totalt,” siger Kristian Hart-Hansen.
Enhver organisation har det Kristian Hart-Hansen
kalder et immunsystem, der består af kultur, arbejdsgange, budgetter osv. Radikale innovationer vil af
immunsystemet blive anset som en virus, et angreb
på det eksisterende, og derfor vil immunsystemet
forsøge at bekæmpe innovationerne. For at undgå
denne kamp, er det derfor nødvendigt at være adskilt
fra moderselskabet.
Det betyder ikke, at LEO Innovation Lab ikke er dybt
afhængige af den viden der er i LEO Pharma, men LEO
Innovation Lab har f.eks. egne advokater, compliance-afdeling og it-infrastruktur.
Men hvad bringer fremtiden så? Det er jo nærliggende
at tro, at LEO Innovation Lab på sigt skal udvikle
digitale produkter, der kan integreres i LEO Pharma.
”Det vi leverer, skal det i fremtidens integreres i LEO
Pharma? Det tror jeg ikke nødvendigvis, at det skal.
Jeg tror i stedet, at det der kommer til at ske er, at
produkterne bliver spundet ud i selvstændige
virksomheder, hvor LEO Pharma vil eje en signifikant
del, men hvor man også får andre om bord. Så man
ikke ’inficerer’ moderskibet. For de skal egentlig
fokusere på det, de er virkelig dygtige til, og det er at
udvikle og sælge medicin. De er jo ikke en tech-virksomhed,” siger Kristian Hart-Hansen.
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Kunderejsen
Analysens topscore findes blandt Top 20% med et
index 83, en scorer der er 70% højere end Bund 20%.

Alt i alt er 44% enige i, at kunderejsen er et vigtigt
udgangspunkt for at skabe bedre kundeoplevelser,
mens kun 16% er uenige.
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Kunderejsen er et væsentligt udgangspunkt for at skabe bedre kundeoplevelser.
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Vi integrerer digitale kontaktpunkter, så kunden får en god
helhedsoplevelse.
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Vi er gode til at integrere digitale og ikke
digitale kontaktpunkter.
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Der mangler en klar innovationsproces
På spørgsmålet: Vi har en klar proces for udvikling af
nye digitale løsninger, ser vi, at kun 24% er enige.
Hele 76% er i en eller anden grad uenige, og hele 33%

er direkte uenige. Der hersker altså en vis usikkerhed
omkring hele udviklingsprocessen, når det gælder
digitale løsninger.
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Vi har en klar proces for udvikling af nye digitale
løsninger.

Vi tilretter hurtigt kundeoplevelsen, når kundernes
behov ændres.

Vi mangler agilitet og hurtig reaktion
Næsten alle organisationer konkurrerer på at klare
forandringer, når vi skal omstille os til fremtiden. Vi
bruger ord som agilitet, omstillingsparathed og
forandringsledelse, når vi skal håndtere et stadigt
stigende pres fra kunder og konkurrenter på at
udvikle, innovere og skabe forandring.
På spørgsmålet: Vi har en agil og eksperimenterende
tilgang til udvikling af nye digitale løsninger, ser vi, at
kun 25% er enige, mens 31% er uenige i, at de er agile.
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Vi har en agil og eksperimenterende tilgang til udvikling af nye digitale løsninger.
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Inddrager vi kunderne i
udviklingsprocessen?
DXindex19 viser, at der er et stort potentiale i at
kundeorientere de digitale udviklingsprocesser – det
vil sige inddrage kunderne tidligt i udviklingen af nye
digitale løsninger.

Bund 20. Kun 21% er enige i, at kunder inddrages
tidligt, mens 38% er uenige.

Der ses en markant forskel på de bedst økonomisk
performende virksomheder (Top 20) og de dårligst
økonomisk performende virksomheder (Bund 20).
Blandt de økonomisk bedst performende virksomheder er der i langt højere grad villighed til at inddrage
kunderne tidligt i udviklingen af nye digitale
løsninger. Top 20 scorer mere end 100% højere end
0
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Vi inddrager tidligt kunderne i udviklingen af nye digitale løsninger.

Kunderne bør inddrages i den digitale udvikling på
forskellig vis, både kvalitativt og kvantitativt. Ved at
inddrage kunderne vil virksomheden minimere
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risikoen for at udvikle digitale løsninger, som kunderne ikke finder optimale og relevante.
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Foto: PFA

Barren for den gode
kundeoplevelse
skubbes konstant

Danmarks største pensionsselskab, PFA, har oprustet
på den digitale front for at imødekomme kundernes
stigende forventninger til digitale kundeoplevelser.
Der arbejdes intensivt med at forbedre den digitale
kundeoplevelse på tværs af stort set alle brancher, og
i takt med at nye teknologier integreres og forbedrer
kundeoplevelsen ét sted, skubbes til kundernes krav
og forventninger til den gode kundeoplevelse andre
steder:
”Vi har samlet set tre-firedoblet vores digitale
kapacitet i PFA, – så vi har i den grad løftet vores
kapacitet for at kunne svare på de krav, der kommer
fra kunderne og vores egen organisation,” siger Jens
Gammelmark, direktør for Product & Digital Offering i
PFA.
"Hvis du vil leve op til kundernes nye krav, som der
hele tiden kommer flere af, er du derfor nødt til at
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professionalisere din digitale udvikling og arbejde
vekselvirkende mellem at tænke frem i tiden, og samtidig forbedre kundeoplevelsen med nye løsninger i
øjeblikket."
Sådan ser PFA virkeligheden, og det har ledt til en
erkendelse af, at der er et behov for at bygge på den
muskel i virksomheden, der kan betegnes som digital
udvikling.
Organisatorisk udmønter den digitale satsning sig
senest i etablering af to nye enheder, Digital Experience & Design Center of Excellence (CoE) og – Artificial Intelligence (AI) Center of Excellence (CoE), der
skal være med til at nedbryde snitflader mellem it,
produktudvikling og forretning i organisationen og >>
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samtidig sikre, at produktudviklingen fokuserer på
kundeoplevelser og bliver mere AI/data-dreven.
Oprustningen på den digitale spillebane betyder, at
PFA er gået fra at have ét team til fem teams, der
arbejder med den digitale udvikling. Flere mennesker
og teams gør det dog langt fra alene. Selve måden,
der arbejdes på, er blevet professionaliseret og
struktureret, så den digitale udvikling peger i samme
strategiske retning.
PFA’S FEM OPLEVELSESPRINCIPPER
Hvordan skal kundeoplevelsen være i 2020? Det
spørgsmål stiller PFA sig selv, og spørgsmålet danner
fundamentet for fem oplevelsesprincipper, der er
styrende for den strategiske retning, virksomheden
arbejder efter i dag:
Vi kender dig – og viser det
Overalt, hvor vi møder kunden, anerkender vi
vores relation. Det er altid tydeligt, at vi har dyb
indsigt i kundens liv – og vi gør en dyd ud af at
vise, hvad vi ved, hvor vi ved det fra, hvilken værdi
det giver kunden, og hvordan vi værner om den
viden.

Vi sætter dig før teknologien
Der må ikke være interaktioner og værktøjer, der
opleves som om de eksisterer alene for PFA’s
skyld. Vi belemrer ikke kunden med vores
teknologivalg – tværtimod gør vi alt, hvad vi kan
for at fjerne forhindringer mellem kunderne og
det, de gerne vil opnå.
Vi udvikler dig og skaber overblik
Vi viser dig en klar retning – og skaber transparens i progression, muligheder, konsekvenser
og forudsætninger. Vi forklarer og visualiserer med
overblik, så du forstår både, hvad du skal gøre og
hvorfor.
Vi taler til både hjerne og hjerte
Vi fokuserer ikke kun på afkast, omkostninger og
fremtidsresultater. Vi kommunikerer til hele
mennesket, både ved eksplicit at tale om, hvordan
vi skaber værdi andre steder end på bundlinjen
– men også ved at dyrke det uventet inspirerende, hver gang vi møder kunden. >>

Vi forenkler
Vi tør vælge fra og fokusere på dét, der er vigtigst.
Vi opdyrker tillid og handlefrihed hos kunderne,
ikke ved at vise alle muligheder, men ved at bruge
vores indsigt til at præsentere de bedste valg og
skabe intuitivt forståelige interaktioner uden løse
ender.
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Både salg, service, marketing og it involveres
løbende i digitale udviklingsprojekter.
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Vi har et tværfagligt team, som er dedikeret til
udvikling af nye digitale løsninger.
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Direktør for
Product & Digital
Offering
Jens
Gammelmark
PFA

PFA’s kreative motor, der driver den digitale udvikling, er ikke kun blevet optimeret med en tydelig
agil struktur, den har også fået ekstra benzin på efter
pensionsselskabet har nedbrudt interne siloer
mellem forskellige faggrupper.
”Forretning og it er smeltet sammen, og det er et
totalt opgør med, hvordan vi har gjort det tidligere,”
siger Jens Gammelmark. Sammensmeltningen af
forretning og it betyder, at teknologi, design og
forretning bliver anset som ligeværdige discipliner,
og at alles kompetencer involveres i den kreative
udviklingsproces.

PFA’S KREATIVE MOTOR – STRUKTURERET AGILITET
På rejsen mod at skabe bedre kundeoplevelser
gennem PFA’s fem oplevelsesprincipper arbejder
pensionsselskabet med den agile metode.

En sidste afgørende medspiller i udviklingen af de
digitale produkter er kunderne, fortæller Jens
Gammelmark. Kunderne involveres så tidligt som
muligt i forløbet og den brede involvering af kompetencer på tværs af pensionsselskabets faggrupper
samt kunderne, sikrer, at den digitale udvikling
munder ud i bedre produkter.

”Alle siger, vi arbejder agilt, men vi ville gerne mere
end bare at sige det. Vi fokuserede derfor på måden,
vi som virksomhed kunne arbejde agilt. Og det er
mundet ud i nogle helt faste rammer. Vi kører i ti
ugers sprint. Det starter med to dages planlægning,
hvor vi beslutter, hvad der skal ske de næste ti uger.
Det deler man så op i 14 dages intervaller. Efter hver
14. dag offentliggøres en systemdemo, og vi
kalibrerer den retning, vi skal gå for at komme i mål,”
siger Jens Gammelmark.

MAILBOT UDFØRER EN STOR DEL AF BENARBEJDET
I RÅDGIVNINGSCENTRET
I PFA har de 15 forskellige løsninger, der er baseret
på AI. En af de løsninger er en mailbot, der blev
implementeret i december 2018. Mailbotten hjælper
til i rådgivningscentret, hvor den forkorter det
tidsforbrug, som rådgiverne bruger på at besvare
mails.

Den digitale udviklingsproces er sat ind i en stram
struktur, hvor fokus er på hurtigt at udvikle ny
funktionalitet, teste det hos kunderne og justere
retningen. Jens Gammelmark tør godt sige, at PFA
tidligere har arbejdet meget ustruktureret med den
digitale udvikling. Den nye strukturerede tilgang står
derfor i skarp kontrast til den mere løst strukturerede tilgang. Den agile metode stiller høje krav til, at
man forholder sig både disciplineret og konsekvent
til metoderne, forklarer Jens Gammelmark. Men
betyder den skarpe struktur så, at kreativiteten i
udviklingsprocessen dræbes?

Det fungerer ved, at mailbottens algoritme læser
mails fra kunder og vurderer ud fra ca. 300 skabeloner hvilket svar, der passer bedst til kundens mail,
samt to alternative svarmuligheder. Rådgiveren
godkender mailbottens svar og underskriver. Har
mailbotten valgt et svar, som rådgiveren ikke kan
godkende, bliver mailbotten klogere.

Tværtimod fortæller Jens Gammelmark, den klare
struktur skaber i stedet nogle helt klare rammer,
som kreativiteten kan trives og udfoldes i. Når der
modsat er frit valg på alle hylder, så blokerer de
mange valgmuligheder nemlig hinanden, og det leder
ikke til en kreativ fremdrift.
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”Hver eneste gang vi siger hov, der var det forkert, så
lærer mailbotten selv. Samtidig er den også udviklet
til at aflæse stemningen, om du er sur eller glad. Og
det er en måde til at smidiggøre vores kunderejse,”
siger Jens Gammelmark.
Lige nu anvendes de stemninger mailbotten tolker
ud af mails ikke til noget, men målet er, at det på sigt
skal skabe en mere frugtbar dialog.
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Fra fakta til fail fast
SOS International er på en digitaliseringsrejse
der udfordrer egen forretningsmodel.
SOS International, der er en af Nordens største
assistanceorganisationer, forgrener sig i to forretningsben: Health og Technical. I rejsen mod at digitalisere kunderejsen har Technical ambitionen om at
tage førertrøjen på markedet.
Technical Divisionen, hvis primære forretningsområde er at yde vejhjælp, er sammensat af fire
selskaber.
I 2006 køber SOS International det første af de fire
selskaber, den svenske assistancevirksomhed
Skade- & Räddningslarm AB og tager dermed det
første skridt ind på markedet for vejhjælp. I 2012
bliver SOS International så en endnu større spiller på
vejhjælpsmarkedet, da virksomhederne Assistance
Finland og Dansk Autohjælp tilknyttes. Og i 2014
indtager SOS International positionen som markeds
leder i Norden for vejhjælp, da de sammen med
Norges Automobilforbund etablerer den nye virksomhed, SOS Veihjelp.
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”Udover, at det selvfølgelig kan være komplekst at
have en organisation, der er sammensat af fire
selskaber, så øger man altså kompleksiteten
betydeligt, når man taler it og digitalisering, fordi vi
jo også har købt fire forskellige applikationsstakke
og et helt hav af legacy systemer,” siger Ellen Trolle,
der er Executive Vice President i SOS International og
hovedansvarlig for Technical Divisionen.
DE TRE SPOR
Kompleksiteten betyder, at SOS International har
knap så meget hastighed i udviklingen, som de
gerne ville, men de har alligevel besluttet sig for at
satse benhårdt på digitalisering. I rejsen mod den
øgede digitalisering arbejdes med tre digitaliseringsspor.
Det første spor handler om en digitalisering af
kunderejsen, og her er målet at gøre oplevelsen så
enkel for slutbrugerne, at han eller hun med et enkelt
tryk på telefonen kan have vejhjælp på vej. I det
andet digitaliseringsspor er der fokus på, hvordan >>
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Executive
Vice President
Ellen Trolle
SOS International

hvor mange airbags, der er gået, hvor mange seler,
der er spændt osv. Hvis data indikerer, at der er sket
et uheld, så ringer bilen selv til alarmcentralen, og i
Danmark er SOS International valgt til at håndtere
disse opkald og screene dem for 112.
I SOS International ser man et større potentiale i den
data, der i dag anvendes i forbindelse med uheld.
Data kan nemlig også have en præventiv virkning og
sørge for, at alvorlige fejl bliver repareret inden de
udvikler sig.
”Bilfabrikkerne connecter i dag biler på alle mulige
måder, så du kan jo aflæse alt i sådan en bil: Er der
strøm på, er der brændstof på, er der en fejlkode. De
services, der ligger og er relateret hertil, er ikke
udbudt endnu som en service bilfabrikkerne gerne
vil have, at vi håndterer, men vi kan godt se, at det er
den vej, det går,” siger Ellen Trolle.

data, der automatisk indsamles af biler, kan anvendes digitalt og især, hvordan data kan forbedre
kundeoplevelsen. Fokusområdet i det tredje spor er
at se ud i markedet og danne sig et overblik over,
hvad der rører sig af teknologier hos både lignende
selskaber og virksomheder i andre brancher.
Og sammenligner man SOS International med de
europæiske konkurrenter, er der ifølge Ellen Trolle én
helt klar forskel på, hvordan man driver den digitale
udvikling:
”Vi bygger ikke vores business cases ud fra intern
omkostningsoptimering. Det er faktisk derfor, vi ikke
har kopieret vores europæiske kollegaer, når det
kommer til en række løsninger. I stedet har vi kunden
i centrum, og det gør, at vi holder nogle teknologier
tilbage, der let kunne implementeres og give en
omkostningsoptimering, men en dårligere kundeop
levelse.”
Som eksempel fremhæver Ellen Trolle en løsning,
hvor slutbrugeren gennem et link bliver sat til at lave
digitale sagsanlæg. Denne løsning anvendes som en
fast del af forretningen i konkurrerende selskaber,
men i SOS International sættes denne løsning
udelukkende i spil i nødssituationer.
PROAKTIV ASSISTANCE
I april 2018 blev det gennem EU lovpligtigt, at alle
nye biler skal have e-call. Det betyder, at bilen
automatisk registrerer en række datapunkter, hvis
der sker et uheld. Bilen kan eksempelvis aflæse om
den roterer, at der er sket en voldsom g-påvirkning
eller en kraftig opbremsning og en lille g-påvirkning,
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Men det er ikke kun de spritnye biler, der gennem
data har et potentiale til at forudse, om bilen har brug
for en tur på værkstedet. SOS International har
udviklet en løsning til alle biler med et obd-stik. Det
har de fleste biler, der er fra 2006 og nyere. Løsningen fungerer ved, at en såkaldt dongle tilsluttes
obd-stikket. I donglen sidder et simkort, der fodrer
en app med informationer om bilens tilstand. Appen
har SOS International selv udviklet:
”Udover at appen giver kunden mulighed for at se,
hvordan deres bil har det, så har vi en back-end
løsning, hvor vi kan se, hvis der kommer en fejl. Det
ændrer vores rolle, fra at lave dét, vi kalder reaktiv
assistance til at lave proaktiv eller præventiv
assistance. Vi kan f.eks. advare kunden, hvis vi har
fået en fejlmelding på lav batteristand og ringe til
dem og sige: Jeg ved ikke, om du selv har set det,
men du skal vide, at hvis du ikke får noget strøm på
den bil, så kommer du højst sandsynligt ikke på
arbejde i morgen. Den kundetilfredshed der bliver
skabt ved, at vi ringer og giver kunden noget væsentlig information, er uvurderlig,” siger Ellen Trolle.
De informationer, SOS International digitalt indsamler om bilens tilstand, gør det muligt at opdage
alvorlige fejl inden de bliver katastrofale. Det kan i
sidste ende giver billisterne en markant billigere >>
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værkstedregning og forhindre, at bilen bryder
sammen på vejen, men når SOS International
forhindrer nedbrud, så udfordrer de samtidig deres
egens forretningsmodel.
VI ER FIRST MOVERE, SELVOM VI DISRUPTER VORES
EGEN FORRETNINGSMODEL
Den primære indtægtskilde i Technical Division er
modtagelse af akut assistanceanmodning og
levering af vejhjælp ude på vejen. Den anden er at
hjælpe kunderne ude på vejen. Men selskabet er, i
jagten på den gode digitale kundeoplevelse, ved at
sætte de primære indtægtsområder under pres.
”Vi er inde og disrupte vores egen forretningsmodel.
For det, vi tjener penge på, er at levere reaktiv
vejhjælp – altså hjælpe kunden når nedbruddet er
sket. Det er her vores primære indtjening ligger. Men
i og med at vi via udnyttelse af bildata for det første
undgår, at kunden selv ringer til os og for det andet i
langt færre tilfælde oplever, at der er behov for at
sende hjælp ud på vejen, så ændrer vi jo hele vores
forretningsmodel. For at forblive relevante i markedet er vi nødt til at gøre dette, selvom det umiddelbart er vanskeligt at identificere den gode businesscase,” siger Ellen Trolle og fortsætter:

Modet til at kaste sig ud i det, der på kort bane ligner
en dårlig businesscase, har været en stor barriere.
Ellen Trolle fortæller, at hun selv har et ry for at være
den person, der bragte udtrykket ’assumption is the
mother of all fuckups’ ind i selskabet, og at hun,
gennem sine mange år som leder, har sværget til en
faktabaseret tilgang. Nu er fakta-tilgangen erstattet
med en innovativ fail-fast tilgang, og det er svært at
spå om, hvor SOS Internationals kerneforretning
ender.
”Noget af det, jeg bruger rigtig lang tid på, er at
forklare, at det er en rejse der ikke slutter. Vi har
valgt at kalde det moonshots i modsætning til
traditionelle strategiske mål, fordi det er vores
bedste bud på, hvilke services vi leverer om fem år.
Men det er en rejse, og der kommer idéer hver eneste
dag. Og man skal passe på, at man ikke lader sig rive
med og skifter retning hele tiden. Vi har rigtig meget
liggende i pipelinen, men vi prioriterer efter, hvor vi
kan fornemme, at vores kunder er henne og hvordan
vi bedst understøtter, at de også forbliver relevante.”
"Så længe kundernes behov ændres, og nye teknologier kommer til, vil SOS International justere den
retning vi går, for det er kun fantasien, der sætter
grænser," forklarer Ellen Trolle.

Fotos: SOS International

”Men når vi ved, at vi om tre eller fem år stadig skal
servicere bilfabrikkerne med proaktiv og præventiv
service, så er vi nødt til at kunne det. Vi er nødt til at
opbygge en eller anden form for erfaring.”
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Top 20 vinder stort på kompetencer
0

64

100

TOP 20
0

30

100

BUND 20

20%
ENIG

20

38%
UENIG

29%
ENIG

29

28%
UENIG

28

38

Vi har et miljø, der tiltrækker og fastholder
digitale talenter.

Vi lægger stor vægt på digitale kompetencer,
når vi ansætter nye medarbejdere.

Viden og nytænkning til ledere
og virksomheder
CBS er Danmarks største uddannelses- og forsk
ningsinstitution inden for erhvervsøkonomi. I CBS’
strategi nævnes ”samarbejde med erhvervsliv og
omverden”, der omfatter et særligt ansvar for at
formidle viden og nytænkning til virksomheder og
virksomhedsledere. Forskningen skal ud og virke i
praksis, og derfor samarbejder vi med virksomheder,
organisationer og ministerier.
I næsten 20 år har jeg haft samarbejdsprojekter med
Stig Jørgensen, hvor vi har forsket i sammenhængen
mellem loyale kunder, kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed, kundeoplevelser, digitale kunde
oplevelser og virksomhedens økonomiske resultater.

videnskabelige tidsskrifter og brugt af virksomheder
til at sætte kundeorientering på dagsordenen.
DXindex19 er et tre-årigt projekt, hvor vi vil følge den
digitale udvikling med specielt fokus på den oplevel
se, det giver den samlede kundeoplevelse og
virksomhedernes økonomiske resultater.

Associate professor
Lars Grønholdt
Copenhagen
Business School

Forskningsresultaterne er præsenteret ved internationale videnskabelige konferencer og publiceret i
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Kundeindsigt og data er en hjørnesten i
virksomhedens økonomiske succes
Den digitale kundeoplevelse favner bredt og dækker
over alle digitale interaktioner mellem kunde og
virksomhed. Kunderne møder i dag virksomhederne
via et hav af digitale kontaktpunkter, herunder
sociale kanaler, website, e-mail, live chat, chatbots,
apps m.v. Hvis virksomhederne vil levere en god
samlet digital kundeoplevelse, må de derfor performe godt på tværs af alle disse kontaktpunkter.
Det kan være svært at mestre – men det er ikke en
umulig opgave.
Mange virksomheder har succes med digitalisering
af kundeoplevelsen. En af årsagerne til dette er, at
kundeindsigt og data er en integreret del af digitali
seringsstrategien. De succesrige virksomheder har
0

ofte et godt kendskab til kundernes brug af de
digitale løsninger – de ved, hvordan kunderne
færdes digitalt og har en dyb forståelse for kundernes digitale behov.
DXindex bekræfter igen i år, at der er god økonomi i at
lade kundeindsigt og data være understøttende for
den digitale udvikling. Forskellen på de bedst
økonomisk performende virksomheder (Top 20) og
de dårligst økonomisk performende virksomheder
(Bund 20) er imidlertid markant. Virksomheder med
stærke økonomiske resultater indsamler i langt
højere grad relevante data om kunders brug af de
digitale løsninger.

72

100

TOP 20
0

41

100

BUND 20
Vi indsamler løbende relevante data om kunders brug af vores digitale løsninger.
Det kan virke indlysende, at viden om kunderne er
afgørende for virksomhedens succes. Til trods for
dette ser vi ofte, at virksomheder designer og
udvikler den digitale kundeoplevelse ud fra egne
mavefornemmelser og uden konkret indsigt i
kundernes digitale behov.

DXindex19 viser, at kun knap én ud af tre virksomheder kan erklære sig enige i, at de løbende ind
samler relevante data om kunders brug af virksomhedens digitale løsninger. >>
Konsulent
Morten Carlsson
TeleFaction

32%
ENIG
32

Vi indsamler løbende relevante data om
kunders brug af vores digitale løsninger.
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19%
ENIG

19

32%
ENIG

40%
UENIG

23%
UENIG
32

40

Vi anvender AI, ML og big data til at få dybere
kundeindsigt.

13%
ENIG

Relevante medarbejdere har et samlet
overblik over information om kunderne.

I dag handler det ikke om mere
data, mere digitalisering og mere
service – men om bedre brug af data
og bedre design af servicen.

13

Kundeinformationen bruges proaktivt over
for kunderne i forbindelse med salg,
markedsføring, service ect.
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Rækker kulturen og lederskabet til gode digitale
kundeoplevelser?
For få virksomheder har reelt erfaringer
med at udnytte digitalisering til at
forbedre kundeoplevelsen
Hvornår har du sidst haft en fantastisk, anderledes
og mindeværdig digital kundeoplevelse? Hver gang
spørgsmålet stilles, går der en rum tid, inden der
falder et svar – hvis der overhovedet kommer et
svar. Hvilket blot bekræfter, at de ekstraordinære
kundeoplevelser – digitale som analoge – ikke er
hverdagskost, på trods af at det er et område, mange
organisationer har et stadigt stigende fokus på.
Skæver man til andre markedsundersøgelser,
stræber 80% af alle organisationer efter at levere
stærke kundeoplevelser – hvilket står i skarp
kontrast til, at kun 8% af kunderne mener, at det er
lykkedes. Den korte forklaring er, at det kan være en
svær nød at knække. Dette understøttes af resultater fra DXIndex 2019, der viser, at kun 29% af
virksomhederne reelt har erfaringer med at udnytte
digitalisering til at forbedre kundeoplevelsen.
Ofte er organisationens ambitioner og fokus fuldt ud
til stede, og i mange tilfælde har man endda identificeret ”bumpene” undervejs på kunderejsen, som
skal udbedres for at løfte oplevelsen. Men derfra og
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Managekonsulent
Mette Augustesen
Implement

til at få organisationen til at agere anderledes, kan
virke som en næsten endeløs rejse. Som oftest fordi
lederskabet og kulturen ikke rækker til det.
LEDERSKAB OG KULTUR
At netop lederskabet og kulturen er vigtig for
kundeoplevelsen, bekræftes af resultaterne fra
DXindex 2019, der viser, at både organisationskulturen og topledelsens engagement har en signifikant
betydning for kundeoplevelsen. Ikke desto mindre er
det kun 28% af toplederne, som går i spidsen for at
skabe unikke kundeoplevelser og formår at skabe et
klart sammenhængende billede af strategiens
betydning for kundeoplevelsen. Og dét på trods af, at
der kan dokumenteres klare økonomiske fordele ved
at agere anderledes og mere kundecentrisk.
Ledelsen er og bliver afgørende for at drive en
kundeorienteret digital kultur gående fremad, og
som Richard Branson så smukt siger: ”If you take
care of your employees, they will take care of the
clients”. Så selvom virksomhedens evne til at følge
med den digitale udvikling kan være >>
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medvirkende til at levere en stærk kundeoplevelse,
vil jeg vove den påstand, at kundeoplevelsen ikke
udelukkende er en digital udfordring, men et
kæmpemæssigt kulturproblem – og hvis man som
organisation ikke lykkes med at se det som en
kulturforandring, er man allerede bagud på point.
Skræmmende er det derfor også, at 60% af organisationerne ifølge DXIndex udtrykker, at de ikke er
udpræget åbne over for digitale løsninger, der kan
give kunderne bedre oplevelser. Så tror pokker at det
er svært. Uden en ledelse med et skarpt blik rettet
mod kunderne og som bakker organisationen op
moralsk, ledelsesmæssigt og økonomisk, blegner
potentialet for at levere stærke kundeoplevelser.
Nogen vil – eller burde – føle sig sårbare og ramt lige
i hjertekulen hér.

DESIGN AF GODE DIGITALE KUNDEOPLEVELSER
Lad os vende tilbage til spørgsmålet i indledningen
om hvorvidt de digitale løsninger styrker kundeop
levelser. Man kunne først og fremmest fristes til at
spørge, hvad den gode digitale oplevelse i det hele
taget er? Og om man overhovedet kan lykkes med at
skabe en digital kundeoplevelse, der ikke blot
mindsker friktion, men også er en unik og mindeværdig oplevelse? Vi ved, at personaliserede nyhedsbreve, der bliver eksponeret med relevant content
på det rigtige tidspunkt, virker effektmæssigt, men
det giver sjældent en decideret ”wow faktor”, der
stimulerer sanser og følelser. I bedste fald er der tale
om en oplevelse, der genererer god lønsomhed for
virksomheden, hvorimod det kan betvivles, om
løsningerne altid modsvarer kundernes behov
tilstrækkeligt.

Lønsomhed

Den gode kundeoplevelse designes ud fra en
afvejning af bidraget til lønsomhed,
opfyldelse af kundebehov
og engagement.

Den gode
kundeoplevelse
- balanceret af en dedikeret
ledelse og en stærk
organisationskultur
Engagement

Behovsopfyldelse

Bidrager den digitale kundeoplevelse til organisationens lønsomhed, samtidig med at den imødekommer kundens behov og oplevede udfordringer
undervejs på kunderejsen – og kan den ydermere
skabe engagement og en emotionel respons hos
modtageren, opstår muligheden for at skabe den
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unikke kundeoplevelse. Dem som vi deler og
fortæller andre om.
Heldigvis er der flere succeshistorier om organisationer, der er lykkedes med at lytte til kundernes
behov og dernæst omforme det til digitale >>
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løsninger – til gavn for både kunde og indtjening. Tag
for eksempel Novo Nordisks nye intelligente
insulinpenne. Ved at bruge Hedias diabetes-app, vil
man med kunstig intelligens kunne hjælpe diabetikere med at tage den rette mængde insulin i
hverdagen. Voila – en kundevendt organisation der
formår at bygge en relevant, simpel og engagerende
digital løsning med udgangspunkt i kundernes
behov, og som samtidig skaber en positiv kundeoplevelse, der med garanti vil blive fortalt igen og
igen.

eksempler på løsninger, der på hver sin måde imødekommer et kundebehov, er lønsomme og/eller kan
skabe engagement hos brugeren.

På lignende vis er man lykkedes godt i detailsektoren, der har været præget af konstant forandring,
hvilket har tvunget detailhandlerne til at udvikle
digitale løsninger for at engagere kunderne. For
eksempel Matas’, Coops og Nettos brug af Google-assistenten, der kan guide kunderne igennem hjemmesiden alene ved talens kraft. Eller Rema1000 og Irma
der har udviklet apps, som gør det let at handle
online, lave indkøbslister og arrangere fælles indkøb
med naboen. Andre eksempler tæller finanssektoren
med Danske Banks MobilePay, der har gjort det
legende let at overføre penge. Og Topdanmark der
har vundet guldprisen i Digital Award 2019 for at
skabe en transparent og enkel digital selvbetjening
der har medført, at 60% flere anvender den digitale
selvbetjening i stedet for at ringe til kundeservice
samt øget konverteringsraten på gennemførte
skadesanmeldelser med 25%. Alle glimrende
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Men hvordan lykkes de med det? Efter min overbe
visning er dem, som trækker det længste strå, også
dem der med en understøttende ledelse formår at
navigere gnidningsløst mellem de digitale og
analoge kanaler og som evner at leve brandet helt ud
til fingerspidserne på de ansatte. En ren digital
kundeoplevelse kan ikke altid gøre det alene. Det
skal stå soleklart, hvor kanalerne smelter sammen,
og hvad medarbejderne præcist skal gøre anderledes for at styrke den digitale kundeoplevelse
– og ikke mindst skabe en vedvarende forandring.
Som Shep Hyken, den amerikanske guru inden for
kundeservice, siger: ”CX isn’t a department. It’s a
philosophy to be embraced by everyone in an
organization. It’s in the future of a company.”
Jeg kunne ikke være mere enig. Det er præcis, hvad
det handler om. Det er uden tvivl mange bække små,
der driver den stærke kundeoplevelse – men én ting
er sikkert. En virksomhedskultur med et stærkt
kundevendt syn og et dedikeret lederskab, der ser
kundeoplevelses-missionen som en sand holdsport,
vil alt andet lige komme stærkere fra start. Med
andre ord, at skabe unikke kundeoplevelser fordrer
et klart fokus og tydelig prioritering i topledelsen.
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Kulturen er åben for nye digitale løsninger,
men det er ikke nok
Som tidligere nævnt er Kulturen det af de syv
hovedområder, som har den relativt højeste score
(65), selvom der er en tilbagegang fra 2018 på tre
procentpoint.
41% af respondenterne er enige i, at deres virksomhedskultur er åben for nye digitale løsninger, som
kan skabe bedre kundeoplevelser, mens 59% i en
eller anden grad er uenige.
Når det drejer sig om nye digitale løsninger, der
kræver store omvæltninger, er der imidlertid kun
1/3, som er enig i, at der i deres virksomhed er en
generelt positiv stemning omkring dette.
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41%
ENIG

36%
ENIG
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Vores kultur er åben for nye
digitale løsninger, som kan
give kunderne bedre
oplevelser.
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Der er generelt en positiv
stemning for nye digitale
løsninger, der kræver store
omvæltninger i virksomheden.

Partnere DXindex19

ESKE BJERG
Salgsdirektør, NetDesign
”Hos NetDesign har vi en mission om at give vores
kunder Peace of Mind. Derfor tilbyder vi en række
Managed Services inden for vores fire primære
forretningsområder: Collaboration, Customer
Engagement, Cyber Security og Digital Infrastructure. En Managed Service løsning betyder, at vi
overtager driften og vedligeholdelsen af virksomhedens it-sikkerhed, digitale netværk, kommunikations- og samarbejdsredskaber samt ikke mindst
deres kundebetjeningsløsninger. Det giver vores
kunder sikkerhed og ro til at fokusere på udviklingen
af deres kerneforretning. Samtidig betyder det, at
virksomhedens medarbejdere får nemmere ved at
interagere med kunderne – og med hinanden – fordi
fleksibiliteten øges hele vejen rundt i organisationen. NetDesign har eksisteret i mere end 30 år og
er i dag en del af TDC Erhverv. Vi har over 320
engagerede medarbejdere, som er eksperter i at
rådgive nogle af Danmarks største virksomheder og
offentlige organisationer om, hvilke løsninger der
opfylder deres behov bedst.”

Der bruges mange ressourcer på
at digitalisere virksomhedens værditilbud
og skabe meningsfulde kunderejser, men
nogle gør det uden at kende svarene på
en række centrale spørgsmål
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BRIAN MORTENSEN
Administrerende direktør, etrack1
”etrack1 er et ticket-system, som giver dig det bedst
mulige fundament for at yde den service, som dine
kunder fortjener og det værktøj, som assisterer dine
medarbejdere til at levere på dine KPI’er. Fælles
indbakker i Outlook burde være historie i din kundeserviceafdeling – umulige prioriteringer, dårligt
overblik og masser af manuelle arbejdsgange – der
findes en helt ny verden, som vi gerne vil introduce
re dig for.
etrack1 er ikke bare leverandør af teknologien,
etrack1 leverer turnkey projekter, hvor teknologi er
en del af løsningen – GDPR-compliance, én leverandør som ikke bare leverer opsætning og
konfigurering, teknologi og videreudvikling, men
som også leverer den daglige support samt hoster
og sikrer dine data i tæt samarbejde med itadel A/S.”

Viden og gode intentioner bliver
ikke omsat til væsentligt bedre kunde
oplevelser og økonomiske resultater.
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METTE AUGUSTESEN
Managementkonsulent, Implement
”I Implement Consulting Group er vi optaget af at
skabe effektfulde organisationsforandringer hos
vores kunder, herunder bistå med at drive kommerciel værdi fra digitale marketing-indsatser. At være
på forkant med seneste nye viden er helt essentielt
for, at vi kan rådgive vores kunder bedst muligt. Vi
ser stor værdi i at være partner på DXindex, for
derved at kunne tilgå nyeste data og viden på det
digitale område, som vil kunne be- eller afkræfte
nogle af de højaktuelle hypoteser om digitale
kanalers effekt på og bidrag til kundeoplevelsen.”

BO KAABER BRANDT
Business Group Lead/Divisionschef, Microsoft
"Microsoft ser større efterspørgsel og interesse i
markedet i forhold til, hvorledes virksomheder kan
optimere deres digitale kundeoplevelser, hvilket er
én af fire drivere for virksomhedens digitale transformation. Microsoft får med analysen bedre indblik i
de forskellige virksomheders parathed med hensyn
digital transformation samt hvilke drivere og
eventuelle blockers, som måtte være i forbindelse
med digitalisering af virksomheders kundeoplevel
ser. Microsoft kan endvidere via denne analyse se,
hvilke teknologier og kanaler danske virksomheder
har fokus på i deres digitale rejse."

ANDREAS WESSEL KNAACK
CEO, TeleFaction
”91% af alle britiske kundeservicejobs bliver med
stor sandsynlighed automatiseret, viser en undersøgelse lavet af Oxford University. Men hvordan står
det til i Danmark? DXindex19 vil besvare dette
spørgsmål og give os dybgående indsigt i, hvor langt
vi er med at skabe gode digitale kundeoplevelser i
Danmark, og hvilke bevæggrunde vi har for at
digitalisere.
For TeleFaction er digitalisering et middel og ikke et
mål for at opnå gode kundeoplevelser. Målet er
løbende at sikre balance mellem kvalitet og effektivitet i eksekveringen af kundeservice-strategi – til
glæde for kunder, organisation og medarbejdere.”
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