Nordens digitaliseringspartner

Nordens ledande företag gör
kundresan digital. Hur undviker
du att hamna på efterkälken?

FÅ SVARET FRÅN 413 NORDISKA FÖRETAG
SOM HAR TESTAT SINA DIGITALA FRAMSTEG
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413 banker, försäkringsbolag, pensionsbolag och
flera andra privata och offentliga företag i Danmark,
Norge och Sverige
…har genomgått Digital-O-Meter-testet för att få svar på om de
har kunnat följa med i den digitala utvecklingen. Digital-O-Meter
är ett online-test som har utvecklats av e-Boks med särskilt fokus
på säker digital kommunikation och som är baserat på e-Boks’
erfarenheter och bästa praxis från digital omvandling i nordiska
företag.
I denna rapport undersöker vi vem som ligger i framkant och vad
andra kan lära sig av det. Uppgifterna som används i denna rapport
har samlats in mellan 24/5-2017 och 31/12-2017.

Digital-O-Meter-poäng

413 nordiska företag och organisationer:

Sverige: 97

17%

Norge: 131

31%

Danmark: 124
Offentliga
myndigheter i
Danmark: 61

Fördelning av svarspersoner efter ansvarsområde:

Score
<50

Digital-O-Meter-testet mäter företagets digitala framsteg efter fyra
olika parametrar – och visar vilka digitala initiativ som krävs för att
snabbt kunna gå vidare:
1. Digital omställningsförmåga
2. Kundkommunikation
3. Säkerhet
4. Processer

Testet kan tas på antingen www.digitalometer.se,
www.digitalometer.no eller www.digitalometer.dk
Testet består av 22 frågor och maxpoäng är 100.

50-70
>70

52%

På utvalda områden tittar vi närmare på de företag som har mindre än
50 poäng och hur deras resultat står sig i förhållande till genomsnittet.
Det är också intressant att ta lärdom av de företag som har gjort
större framsteg och som har mer än 70 poäng – och vad de gör
annorlunda i förhållande till genomsnittet bland alla deltagare i
Digital-O-Meter-testet.
Företag med en låg poäng på
mindre än 50
17 % av deltagarna har mindre
än 50 poäng. Ett kännetecken
för gruppen är att säker digital
kommunikation inte har prioriterats,
antingen för att man anser att
det inte har en större betydelse
eller för att man inte kan fastställa
de affärsmässiga fördelarna. I
övrigt anser inte gruppen att de
har kommit särskilt långt med sin
digitala strategi. Det återspeglar
sig konkret i att bland annat
kunddialogen är ineffektiv.

Företag med en hög poäng på
mer än 70
31 % hamnar i denna grupp, vilket
är ett uppmuntrande högt antal. Det
är tydligt att denna grupp investerar
i digital omvandling och att både
automatisering av processer och
säker kundkommunikation betyder
mycket. Gruppen har varit igång
länge och har redan nått långt,
vilket nu resulterar i välfungerande
kundprocesser och hög säkerhet.

Ekonomi
7%

Försäljning,
affärsutveckling
och kundkontakt
16%

Projektledning
4%

Marknadsföring
10%

Högsta ledning
31%

IT och
säkerhet
8%

Genomsnittlig
poäng:
63
Högsta
poäng:
95

Lägsta
poäng:
27

Digitalisering
9%

HR
4%

Annat
11%

Danmark:
62
Sverige:
61

Offentliga
myndigheter
i Danmark:
64

Norge:
65

1. DIGITAL OMSTÄLLNING
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Det är viktigt att kunna
följa med i den digitala
utvecklingen
I stort sätt alla är eniga om att det gäller att hänga med om tillväxt
och konkurrenskraft ska upprätthållas – och det är ett område som
den högsta ledningen har stort fokus på.
Företag med full fokus på den digitala utvecklingen har i högre utsträckning valt att
investera i en digital organisation och ny teknik för säker digital kommunikation – och ser
det också som en framtida strategisk prioritet.

Vilken betydelse har det för er tillväxt och konkurrenskraft,
att ni kan följa med i den digitala utvecklingen?
50%
31%
16%
0%

3%

Ingen

Ingen til liten

Liten till stor

Stor

Mycket stor

Har den högsta ledningen fokus på digital omvandling?
7%

16%

Skillnaden i investeringsviljan är markant – och man kan utgå från att det kommer att ha
en positiv inverkan på både tillväxt och konkurrenskraft i jämförelse med andra företag
som har valt att ta det lite lugnare.

78%

e-Boks rekommenderar
All erfarenhet visar att högsta ledningen måste vara både fokuserad på
och involverad i företagets digitala omvandling. Det räcker inte att enskilda
medarbetare längre ner i organisationen har det som ansvarsområde på hel- eller
deltid. Allra bäst är om företaget har en digital avdelning som kan vara med och
driva företagets digitala omvandling och säkerställa att den digitala strategin
förankras i organisationen.

Ja, ledningsgruppen är direkt involverad i processen
Mellanchefer driver projekten
Inget fokus
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Är er organisation förberedd på digital omvandling?
3%

6%

9%
22%
	Ja, vi har en chef för
digitalisering

30%
39%

	Ja, vi har en avdelning
med ansvar för vår digitala
strategi

Alla

<50

>70

37%

54%

49%

	Vi har enskilda
medarbetare med ansvar
för vår digitala utveckling
på hel- eller deltid
	Nej, vi saknar folk på detta
område

29%
24%

Har företaget investerat i säker digital
kundkommunikation de senaste åren?

Hur ser investeringsplanerna ut med hänsyn till
säker digital kunddialog de närmsta 1–2 åren?
71%

Score <50

70%

Score <50

Alla

66%

Alla

Score >70

Score >70

51%

44%
37%

37%
25%

29%

11%

3%
Ja, i hög utsträckning

23%

Ja, till viss del

2%

Nej, men vi ska börja

12%
Nej

18%

15%
3%

6%

2%

Vet inte

0%

19%

3%
Det är en strategisk
prioritet

Vi har redan genomfört alla
nödvändiga investeringar

23%

6%
Det finns inga konkreta planer
för det just nu

11%

8%
Vet inte

3%
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Hur långt skulle du själv säga att ni har kommit med
att implementera er digitala strategi?
6%

14%

Är det din uppfattning att ni har en uppdaterad och flexibel IT-infrastruktur i dag,
som gör det lätt att implementera nya digitala lösningar?

26%

33%

48%

18%

35%

Ja det har vi

19%

0-25%

26-50%

51-75%

76-99%

Det har vi till viss del

Nej, det har vi inte

Det vet jag inte

100%

Vilka anser ni vara de största hindren för att uppnå framgång med den digitala kundresan (flera svar)?
Resurser

Budget

IT

Fokus från högsta ledningen

Prioritering

Förordningar

Tid

Det finns inga hinder

53%
49%

37%

35%
29%

16%
13%
6%

2%

2. KUNDKOMMUNIKATION
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Kundkommunikation
är inte helt säker och
effektiv – ännu

Hur stor del av er kommunikation tror du är digital i dag?

5%

7%

25%

40%

Även om digitala medier dominerar, så använder många fortfarande
mer traditionella kommunikationsformer – och det kan ha
konsekvenser för bland annat kundservicekvaliteten.

23%
0-25%

En stor del av kommunikationen med kunder och medborgare är i dag digital. 68 %
säger faktiskt att mer än hälften av deras kommunikation sker digitalt. Dock är bara en
mycket liten del av kommunikationen säkrad genom krypterade e-postmeddelanden
eller en säker digital brevlåda – vilket potentiellt kan resultera i att uppgifter hamnar i fel
händer eller att uppgifter röjs på annat sätt. Mer analoga kommunikationsformer så som
fysiska brev och telefon, har samma svagheter – och är faktiskt fortfarande bland de mest
använda kommunikationsformerna, vilket också kan vara en del av orsaken till att fler än
hälften menar att det tar för lång tid att besvara kundfrågor. En fjärdedel upplever även att
de tappar kunder av samma orsak.

26-50%
51-75%
76-99%
100%

Vilka kommunikationskanaler använder ni vid kommunikation med kunder?
(Det går att kryssa i flera alternativ)

e-Boks rekommenderar
De flesta företag upplever att de sparar tid och mycket pengar på att sköta
en större del av kommunikationen med kunderna digitalt – och därmed också
snabbare kan ge svar och bättre service till kunderna. Särskilt om kunderna
också får möjlighet att kunna skriva under dokument digitalt. Man bör dock vara
medveten om att vissa kanaler som fortfarande används i stor utsträckning –
så som e-post – är osäkra och inte bör användas till personkänsliga uppgifter.
Den nya personuppgiftsförordningen (GDPR) kräver att känsliga kunduppgifter
lagras och används säkert, för att undvika att uppgifter hamnar i fel händer och
missbrukas – och därför bör dessa kanaler ersättas eller i varje fall kompletteras
med ett säkert alternativ.

84%

46%
32%

Fysiskt brev

59%

51%

Telefon

E-post

35%

29%

Chatt

63%

SMS

Krypterad
e-post

Portal/
Mina sidor/
Egna sidor

Sociala
medier

29%

31%

App

Säker digital
brevlåda

2. KUNDKOMMUNIKATION

| DIGITAL-O-METER TESTEN | 7

Upplever era kunder någonsin att ni tar för lång tid på er att svara?

8%

45%

Ja, och det sker allt för ofta

30%

Då och då

Sällan

Aldrig

Nej, vår kunddialog är digital

6%

6%

5%

Vet inte

Processen att erhålla en fysisk underskrift från en kund kan ta mycket lång tid.
Händer det att kunder upplever frustration, omvärderar om de vill vara kunder, eller av andra
orsaker väljer att inte skriva under avtalet eftersom processen har tagit för lång tid?

3%

21%

Ja, och det är ett stort problem

23%

Ja, det händer

Nej, men det är fortfarande för besvärligt

35%

Nej, det upplever vi inte som ett problem

17%

Nej, vi har gjort processen digital

3. SÄKERHET
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Kunduppgifter och
kommunikation säkras
– hos vissa

Vissa former av digital dialog med kunder kräver en säker kommunikationskanal.
T.ex. vid dialog kopplad till ärenden som innehåller personuppgifter.
Har ni ett säkert sätt att
kommunicera digitalt på med
era nuvarande kunder?

Har ni ett säkert sätt att
kommunicera digitalt på med
potentiella kunder?

23%
27%
37%

GDPR och kraven på datasäkerhet finns på agendan hos nästan
alla företag. Många var klara redan under 2017 – medan andra
fortfarande saknade ett sätt att kommunicera säkert på med sina
kunder.

55%

23%

37%

Datasäkerhet har blivit allt mer viktigt de senaste åren – och fortsätter att bli det.
Säker digital kundkommunikation är naturligtvis viktigt, så att personkänsliga uppgifter
inte hamnar i fel händer. Generellt tas uppgiften på mycket stort allvar. De flesta har
haft planer för – och hade räknat med – att vara klara till den 25 maj 2018. Både vad
gäller insamling, lagring och användning av kunduppgifter. Men med tanke på hur stor
uppmärksamhet dataförordningen har och hur viktigt det är att kunna kommunicera
säkert med kunder, är det anmärkningsvärt många (nästan 50 %) som trots det inte
kunde uppfylla kraven vid årsskiftet 2017/2018.

e-Boks rekommenderar
Datasäkerhet är alltid viktigt. Men efter den 25 maj 2018 då den nya
dataförordningen har trätt i kraft, är det helt avgörande att kunna kommunicera
säkert med kunderna. Om företaget inte har möjlighet till detta i dag, så är
det mycket viktigt att det görs någonting åt det och att den nya förordningen
efterlevs. Sanktionerna är hårda – och det är viktigt att företagen utbildar
medarbetarna så att det inte uppstår fel p.g.a. dem. Men det räcker inte.
Systemen ska kunna lagra och behandla personuppgifter på ett säkert sätt och
kommunikation kopplad till ärenden som innehåller personuppgifter, måste kunna
ske genom en säker kommunikationskanal.

	Nej, och det måste vi göra
någonting åt
	Nej, men det är inte ett
problem
	Ja, det har vi koll på

EU:s nya personuppgiftsförordning gäller alla som behandlar personuppgifter
och den träder i kraft under 2018. Känner du till de åtgärder som säkerställer att
ni kan samla in, lagra, behandla och använda personuppgifter under skyddade
omständigheter?
Vi arbetar med det
och hinner bli klara
56%

Vi har inte börjat ännu,
men det ligger på
ritbordet

Vi är osäkra på vad
det har för betydelse
för oss

17%

18%

Vi anser inte att det
har betydelse för oss
8%
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Har de medarbetare som arbetar med
kunder, uppgifter, system och marknadsföring
erhållit nödvändig utbildning om
personuppgiftsförordningen?

Cyberkriminalitet är fortfarande ett
växande problem. Hur uppmärksamma
är ni på detta område?

6%

6%
23%
18%

21%

42%

51%

J
 a, alla relevanta
medarbetare har utbildats
N
 ej, men de utbildas före
2018
Nej
Vet inte

33%

 a, vi har beredskap på detta
J
område, en stark säkerhetskultur
och följer noggrant med i
utvecklingen.
 i är uppmärksamma på
V
problemet och arbetar med
ytterligare säkerhetsåtgärder.
 i är uppmärksamma på
V
problemet, men har inga planer
på att ändra vår nuvarande
beredskap och IT-struktur
Vet inte

4. PROCESSER

| DIGITAL-O-METER TESTEN | 10

Fortfarande många
manuella processer
– och det kostar
Arbetsbelastning som ett resultat av manuella processer märks av.
Inte minst av kunderna som kan uppleva att processen är besvärlig.
I varje fall hos de företag som har en mer tillbakalutad inställning till
digital omvandling.

Är er kundkommunikation övervägande manuell eller automatiserad?

8%

22%

Övervägande manuell

23%

Mer manuell än automatiserad

36%

Bägge delar

11%

Mer automatiserad än manuell

Övervägande automatiserad

Hur lätt och snabbt går det att bli ny kund hos er?

Det finns väldigt få företag som har automatiserat hela kunddialogen. Det råder dock inga
tvivel om att fler och fler processer blir digitala och att några företag skördar fördelarna
av det. Företag som ligger i framkant och investerar i säker digital kommunikation gör
onboarding-processen enkel för sina kunder – och upplever i långt högre utsträckning att
arbetsbelastning kopplad till fakturering och uppföljning av obetalda räkningar är markant
mindre.

 et är en kombination av digitala och manuella
D
processer som fungerar bra
Mycket lätt och snabbt. Hela processen är digital
Det är för besvärligt och tidskrävande
61%

57%

53%
47%

e-Boks rekommenderar
Manuella processer i samband med kundkommunikation kan ta lång tid och
blir fort dyrt. Det är därför en fördel att automatisera processerna med hjälp av
digitala lösningar – och kan bland annat göra det snabbt, enkelt och säkert att
skriva under dokument. Det finns mycket pengar att spara och det ger samtidigt
kunderna en bättre upplevelse. Dessutom kan man med hjälp av automatiserade
digitala dialoger naturligtvis implementera en mycket mer effektiv onboardingprocess för nya kunder.

32%
28%

11%

Alle

10%

0%
Score <50

Score >70
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Upplever ni att stora delar av arbetsbelastningen är kopplad till
att fakturera och följa upp obetalda räkningar?

1%

7%
15%

15%

17%

13%

25%

Ja, det är en utmaning just nu

1%

	Ja, ibland

4%

4%

15%

28%
<50

Alla

>70
5%

23%

Sällan
	Nej, både faktura och eventuell
påminnelse skickas ut
automatiskt och digitalt
	Nej, de flesta kunder är kopplade
till en betaltjänst

24%

Nej, det är inte ett problem
39%

20%

42%

23%

Digitala processer gör det möjligt att samla in uppgifter
som kan analyseras med syfte att förbättra bl.a. kundresan,
kommunikation, produkter och erbjudanden.

38%

	Ja, vi har ”business
intelligence”-verktyg
	Ja, vi har enskilda rapporter
som ger oss det som är
nödvändigt

Har företaget analysverktyg som ger den insikt som är
nödvändig?

Nej

39%
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Nordens digitaliseringspartner

Sedan 2001 har e-Boks byggt upp omfattande
kunskap om användarbeteenden och digitala
tendenser och med det som utgångspunkt
hjälper vi våra kunder med att förenkla och
förbättra sina processer.
Vi är Nordens ledande digitaliseringspartner.
e-Boks erbjuder företag, institutioner och
personer en effektiv, säker och användarvänlig
plattform som omfattar tjänster och integrering
som möjliggör digital distribution, interaktion och
lagring av viktiga digitala informationer.

Läs mer på e-boks.com
eller kontakta oss på

Och vi vet att det fungerar. Varje år skickar fler
än 30 000 privata och offentliga företag i hela
Norden fler än 440 miljoner dokument med hjälp
av e-Boks – antingen integrerat i deras eget
system, eller via e-Boks’ egen användarvänliga
plattform. Allt som allt har e-Boks fler än 14
miljoner användare världen över och ägs av Nets
och PostNord.

Norge
Geir Aasen,
Country Manager,
på tel. +47 2289 8500
eller via e-post: salg@e-boks.no

Vi erbjuder våra kunder flera lösningar,
bland annat:
•

Säker distribution

•

Säker digital dialog

•

Digitala underskrifter

•

Portallösning

•

Betalning via e-Boks

•

Business Intelligence

Sverige
Mattias Svanberg Johansson,
Country Manager,
på tel. +46 8 120 66 192
eller via e-post: forsaljning@e-boks.se

Danmark
Philip Hornung,
Channel & Alliance Manager,
på tel. +45 7021 2400
eller via e-post: salg@e-boks.dk

