
De førende virksomheder i Norden 
gør kunderejsen digital. Hvordan 
undgår du at blive overhalet?

FÅ SVARET FRA 413 NORDISKE VIRKSOMHEDER, 
DER HAR TESTET DERES DIGITALE FREMDRIFT

Nordens digitaliseringspartner
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Virksomheder med en lav score 
på mindre end 50
17% af deltagerne har en score på 
under 50. Det er kendetegnende 
for gruppen, at sikker digital 
kommunikation ikke er blevet 
prioriteret – enten fordi man 
vurderer, at det ikke har den store 
betydning, eller man ikke kan 
vurdere den forretningsmæssige 
betydning. I øvrigt mener gruppen 
ikke, at de er nået særligt langt 
med deres digitale strategi. Det 
udmønter sig blandt andet konkret 
ved, at kundedialogen er for 
ineffektiv.

Virksomhed med en høj score  
på over 70
31% falder i denne gruppe, hvilket 
er et opmuntrende højt tal. Det er 
tydeligt, at denne gruppe investerer 
i digital transformation, og at 
både automatisering af processer 
og sikker kundekommunikation 
betyder meget. Gruppen har 
været i gang længe og er allerede 
nået langt, hvilket nu resulterer i 
velfungerende kundeprocesser og 
høj sikkerhed.

På udvalgte områder ser vi nærmere på de virksomheder, som 
har en score på under 50 og hvordan deres resultater er i forhold 
til gennemsnittet. Tilsvarende er det interessant at lære fra de 
virksomheder, som har mere fart på og en score på over 70 – og 
hvad de gør anderledes i forhold til gennemsnittet af alle deltagerne i 
Digital-O-meter-testen.

413 banker, forsikringsselskaber, pensions
selskaber og en række andre private og offentlige 
virksomheder i Danmark, Norge og Sverige

…har taget Digital-O-Meter testen for at få svar på om de 
kunne følge med i den digitale udvikling. Digital-O-Meter er en 
online test udviklet af e-Boks med særligt fokus på sikker digital 
kommunikation og er baseret på e-Boks erfaringer og best-practice 
fra digital transformation i nordiske virksomheder.

I denne rapport undersøger vi, hvem der har mest fart på, og hvad 
andre kan lære af det. Data til denne rapport er indsamlet mellem 
den 24/5-2017 og 31/12-2017.

Digital-O-Meter måler virksomhedens digitale fremdrift på fire 
forskellige parametre - og viser, hvilke digitale initiativer der skal til 
for at komme hurtigt videre:

 1. Digital omstillingsparathed
 2. Kundekommunikation
 3. Sikkerhed
 4. Processer

Testen kan tages på henholdsvis www.digitalometer.dk,  
www.digitalometer.se og www.digitalometer.no

Testen har 22 spørgsmål og den maksimale score er 100.

DigitalOMeter Score

31%

17%

52%

          Score

    <50

    50-70

    >70 

Fordeling af svarpersoner på ansvarsområde:

413 nordiske virksomheder og organisationer: 

Offentlige 
myndigheder i 
Danmark: 61

Norge: 131

Sverige: 97

Danmark: 124

Økonomi
7%

HR
4%

Digitali-
sering

9%

Projekt-
ledelse

4%

Marketing
10%

Salg, 
business 

development og 
kundekontakt

16%

Topledelse
31%

IT og 
sikkerhed 

8%

Andet 
11%

Gennem-
snitlig 
score:  

63

Norge: 
65

Sverige: 
61

Danmark: 
62

Offentlige 
myndigheder  
i Danmark:  

64

Laveste 
score: 

27

 

Højeste 
score: 

95
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Stort set alle er enige om, at det gælder om at følge med, hvis 
vækst og konkurrenceevne skal opretholdes – og det er et område 
med stort fokus fra topledelsen.

Virksomheder med fuld fart på den digitale udvikling har i højere grad valgt at investere i 
en digital organisation og ny teknologi til sikker digital kommunikation – og ser det også 
som en strategisk prioritet fremover.

Forskellen i investeringslysten er markant – og man må formode, at det vil få positiv 
indflydelse på både vækst og konkurrenceevne sammenlignet med andre virksomheder, 
som har valgt at tage det mere roligt. 

Det er vigtigt at 
kunne følge med 
den digitale udvikling

Hvilken betydning har det for jeres vækst og konkurrenceevne,  
at I kan følge med den digitale udvikling?

Har topledelsen fokus på digital transformation?

    Ja, ledergruppen er direkte involveret i processen   
     

    Mellemledere driver projekterne        

    Ikke fokus

7%

16%

78%

Ingen til nogenIngen Nogen til stor Stor Meget stor

16%

3%

50%

31%

0%

1. DIGITAL OMSTILLINGSPARATHED

e-Boks anbefaler

Alt erfaring viser, at topledelsen skal være både fokuseret og involveret i 
virksomhedens digitale transformation. Det er ikke nok at enkelte medarbejdere 
længere nede i organisationen, har det som helt eller delvist ansvarsområde. 
Allerbedst er det, hvis virksomheden har en digital afdeling, der kan være med 
til at drive den digitale transformation i virksomheden og sikre at den digitale 
strategi forankres i organisationen. 
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Hvordan er investeringsplanerne med hensyn til  
sikker digital kundedialog de næste 1-2 år?

Det er en strategisk 
prioritet

Vi har allerede foretaget de 
nødvendige investeringer

Der er ingen konkrete planer 
lige nu

Ved det ikke

    Score <50

    Alle

    Score >7051%

15%

71%

18%

3%

19%
23%

70%

8%
11%

3%6%

1. DIGITAL OMSTILLINGSPARATHED

Har virksomheden investeret i sikker digital 
kundekommunikation de sidste par år?

Ja, i høj grad

66%

3%

37%

Ja, i nogen grad

37%

29%
25%

Nej, men vi skal i gang

11%

23%

2%

Nej

12%

44%

3%

Ved ikke

2%6% 0%

    Score <50

    Alle

    Score >70

Er jeres organisation forberedt på digital transformation?

 Ja, vi har en digital chef

  Ja, vi har en afdeling med 
ansvar for vores digitale 
strategi

  Vi har enkelte 
medarbejdere med helt 
eller delvist ansvar for 
vores digitale udvikling

  Nej, vi mangler folk på 
dette område

49%

22%

29%

>70

39%

6%
3%

54%

<50

30%

37%

24%

9%

Alle



|   DIGITAL-O-METER TESTEN   |   5

Er det din opfattelse, at I har en opdateret og fleksibel IT-infrastruktur i dag, 
 som gør det nemt at implementere nye digitale løsninger?

     Ja det har vi             Det har vi delvist             Nej, det har vi ikke              Det ved jeg ikke

33% 48% 18% 2%

Hvad er de største hindringer for at få succes med den digitale kunderejse (flere svar)?

Ressourcer Budget IT Prioritering Regulativer Tid Der er ingen hindringerFokus fra topledelsen

53%

29%

49%

13%

35%

16%

37%

6%

1. DIGITAL OMSTILLINGSPARATHED

Hvor langt vil du selv sige, at I er nået med at  
implementere jeres digitale strategi?

     0-25%            26-50%             51-75%             76-99%             100%        

35%

14%
6%

26%

19%
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Selvom digitale medier er fremherskende, så bruger mange stadig 
mere traditionelle kommunikationsformer – og det kan have 
konsekvenser for blandt andet kvaliteten i kundeservicen.

En stor del af kommunikationen med kunder og borgere er i dag digital. Faktisk siger 
68%, at mere end halvdelen at deres kommunikation foregår digitalt. Til gengæld er kun 
en meget lille del af kommunikationen sikret med krypteret e-mail eller en sikker digital 
postkasse – hvilket potentielt kan afstedkomme at data havner i de forkerte hænder 
eller anden form for kompromittering af data. Mere analoge kommunikationsformer, som 
fysiske breve og telefon, har samme svagheder – og er faktisk stadig blandt de mest 
anvendte medier, hvilket også kan være en del af årsagen til, at mere end halvdelen 
mener, at de er for længe om at besvare kundeforespørgsler. En fjerdedel oplever endda, 
at de mister kunder af samme årsag.

Kundekommunika tion 
er ikke helt sikker og 
effektiv – endnu

Hvor stor en del af jeres kommunikation tror du, er digital i dag?

Hvilke kommunikationskanaler anvender I overfor kunderne? (Sæt flere kryds)

e-Boks anbefaler

De fleste virksomheder oplever, at de sparer tid og mange penge ved at gøre 
en større del af kommunikationen med kunderne digital – og derved kunne 
give hurtigere svar og bedre service til kunderne. Specielt hvis kunderne også 
får mulighed for at kunne underskrive dokumenter digitalt.  Man bør dog være 
bevidst om, at nogle af de kanaler, som stadig anvendes bredt – som f.eks. 
e-mail – er usikre og ikke bør bruges til personfølsomme oplysninger. Den nye 
personforordning (GDPR) kræver at følsomme kundedata opbevares og anvendes 
sikkert, for at undgå at data havner i de forkerte hænder og bliver misbrugt – 
og derfor bør disse kanaler erstattes eller i hvert fald suppleres med et sikkert 
alternativ.

     0-25%       

     26-50%        

     51-75%        

     76-99%        

     100%        

40%

5% 7%

25%

23%

Fysisk brev Telefon E-mail Chat SMS Krypteret 
e-mail

Sociale 
medier

App Sikker digital 
postkasse

Portal/  
Mine sider/
Egne sider

46%

84%

32% 29%

51%

35%

59%
63%

29% 31%

2. KUNDEKOMMUNIKATION
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Oplever jeres kunder nogensinde, at I er for længe om at svare?

Det kan være en langsommelig proces at indhente en fysisk underskrift fra en kunde. 
Hænder det, at kunder bliver utilfredse, genovervejer om de vil være kunder, eller af andre 

årsager vælger ikke at underskrive aftalen, fordi processen har taget for lang tid?

    Ja, og det sker alt for tit           Indimellem            Sjældent            Aldrig            Nej, vores kundedialog er digital           Ved ikke

    Ja, og det er et stort problem           Ja, det sker            Nej, men det er stadig for besværligt            Nej, det oplever vi ikke som noget problem            Nej, vi har gjort processen digital

8% 45% 30% 6% 6% 5%

17%35%23%21%3%

2. KUNDEKOMMUNIKATION
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GDPR og kravene til datasikkerhed er på agendaen hos stort set 
alle. Mange var allerede klar i 2017 –  mens andre bl.a. stadig 
manglede at kunne kommunikere sikkert med kunderne.

Datasikkerhed har fyldt meget især det sidste års tid – og gør det stadig. Sikker digital 
kundekommunikation er naturligvis vigtigt, så personfølsomme oplysninger ikke ender 
i de forkerte hænder. Opgaven bliver generelt også taget meget seriøst. De fleste 
har planer og havde regnet med at blive klar til den 25. maj 2018. Både i forhold til 
indsamling, opbevaring og anvendelse af kundedata. Men i betragtning af hvor stor 
bevågenhed dataforordningen har, og hvor vigtigt det er at kunne kommunikere sikkert 
med kunderne, er det alligevel bemærkelsesværdigt, hvor mange – næsten 50% - der 
trods alt ikke endnu var i stand til det ved årsskiftet 2017/2018.

Kundedata og 
kommunikation bliver 
sikret – hos nogle

Nogle former for digital dialog med kunderne kræver en sikker kommunikationskanal.  
For eksempel korrespondance om sager, der indeholder personlige oplysninger. 

EU’s nye persondataforordning, som gælder alle, der behandler persondata, træder 
i kraft i 2018. Er du vidende om tiltag, der sikrer, at I kan indsamle, opbevare, 

behandle og anvende persondata under beskyttede forhold?

Har I en sikker måde at 
kommunikere digitalt med jeres 

eksisterende kunder?

Har I en sikker måde at 
kommunikere digitalt med 

potentielle kunder?

e-Boks anbefaler

Datasikkerhed er altid vigtigt. Men her efter den 25. maj 2018, hvor den nye 
dataforordning er trådt i kraft, er det helt afgørende at kunne kommunikere sikkert 
med kunderne. Er det ikke allerede muligt for virksomheden i dag, er det meget 
vigtigt, at der reelt bliver gjort noget ved det, og at den nye forordning bliver 
overholdt. Sanktionerne er hårde - og det er vigtigt, at virksomhederne uddanner 
medarbejderne, så fejl ikke opstår pga. dem. Men det er ikke nok. Systemerne 
skal kunne opbevare og behandle persondata sikkert – ligesom korrespondance 
om sager, der indeholder personlige oplysninger, skal foregå i en sikker 
kommunikationskanal.

  Nej, og det skal vi have 
gjort noget ved

  Nej, men det er ikke noget 
problem

  Ja, det har vi styr på

23%

23%

55%

27%

37%

37%

Vi er i gang, og når  
at blive klar

Er ikke begyndt 
endnu, men det er  
på tegnebrættet

Er usikker på, hvad 
det vil betyde for os

Mener ikke, det har 
betydning for os

56%

17% 18%

8%

3. SIKKERHED
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Har de medarbejdere, der arbejder med 
kunder, data, systemer og marketing 

modtaget den nødvendige uddannelse 
om persondataforordningen?

Cyberkriminalitet er et stadig stigende 
problem. Hvor opmærksomme er I på 

dette område?

23%

21%

6%

51%

      Ja, alle relevante 
medarbejdere er blevet 
uddannet

      Nej, men det bliver de 
inden 2018        

     Nej        

     Ved det ikke

      Ja, vi har beredskab på 
dette område, en stærk 
sikkerhedskultur og følger 
udviklingen tæt.

      Vi er opmærksomme på 
problemet og er i gang med 
yderligere beskyttelsestiltag.        

      Vi er opmærksomme, men 
har ikke planer om at ændre 
vores nuværende beredskab 
og IT-setup        

     Ved ikke

42%

18%

33%

6%

3. SIKKERHED
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Hvor let og hurtigt er det at blive ny kunde hos jer?

Er jeres kundekommunikation overvejende manuel eller automatiseret?

  Overvejende manuel      Mere manuel end automatiseret       Begge dele       Mere automatiseret end manuel       Overvejende automatiseretArbejdsbyrden på grund af manuelle processer kan mærkes.  
Ikke mindst af kunderne som kan opleve, at processen er 
besværlig. I hvert fald hos de virksomheder som har en mere 
tilbagelænet tilgang til digital transformation.

Det er meget få virksomheder, som har automatiseret hele kundedialogen. Der er 
dog ingen tvivl om, at flere og flere processer bliver digitale, og nogle virksomheder 
høster fordelene af dét. Virksomheder med fart på og som investerer i sikker digital 
kommunikation gør det nemt for kunderne at blive oprettet – og oplever i langt højere 
grad, at arbejdsbyrder med fakturering og opfølgning på ubetalte regninger er markant 
mindre. 

Stadig mange 
manuelle processer 
– og det koster

e-Boks anbefaler

Manuelle processer i forbindelse med kundekommunikation kan hurtigt blive 
langsommeligt og dyrt. Det er derfor en fordel at automatisere processerne 
ved hjælp af digitale løsninger – og kan blandt andet gøre det hurtigt, enkelt og 
sikkert at underskrive dokumenter. Der er potentiel mange penge at spare og 
det giver samtidig kunderne en bedre oplevelse. Desuden kan man, ved hjælp 
af automatiseret digital dialog, naturligvis implementere en meget mere effektiv 
onboarding-proces for nye kunder. 

     Det er en kombination af digitale og manuelle 
processer, som fungerer godt

    Meget let og hurtigt. Hele processen er digital

    Det er for besværligt og tidskrævende

Alle

32%

57%

11%

Score <50

10%

61%

28%

Score >70

53%

47%

0%

8% 22% 23% 36% 11%

4. PROCESSER
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Oplever I, at der er en stor arbejdsbyrde forbundet med at fakturere 
og følge op på ubetalte regninger?

Digitale processer gør det muligt at indsamle data, som 
kan analyseres med henblik på at forbedre kunderejsen, 

kommunikation, produkter, tilbud osv.

Har Virksomheden analyseværktøjer, som giver den 
nødvendige indsigt?

 Ja, det er en udfordring lige nu

  Ja, ind imellem

  Sjældent

  Nej, både faktura og eventuel 
rykker udsendes automatisk 

 og digitalt

    Nej, de fleste kunder er tilmeldt 
betalingsservice

 Nej, det er ikke problem

  Ja, vi har business 
intelligence værktøjer

  Ja, vi har enkelte rapporter, 
som fortæller os det 
nødvendige

 Nej

>70

42%

15%

13%
1%

25%

5%

Alle

15%

39%

24%

4%
1%

15%

<50

23%

4%

17%

7%

28%

20%

38%

39%

23%

4. PROCESSER
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Se mere på eboks.com  
eller kontakt os på:

Norge 
Geir Aasen, 
Country Manager, 
på tlf. +47 2289 8500,  
eller på email salg@eboks.no

Sverige 
Mattias Svanberg Johansson, 
Country Manager, 
på tlf. +46 8 120 66 192  
eller e mailforsaljning@eboks.se

Danmark
Philip Hornung, 
Channel & Alliance Manager, 
på tlf. +45 7021 2400  
eller email salg@eboks.dk

Siden 2001 har eBoks opbygget omfattende 
viden om brugeradfærd og digitale tendenser, og 
med det afsæt hjælper vi vores kunder med at 
forenkle og forbedre deres forretningsgange.

Vi er Nordens ledende digitaliseringpartner. 
eBoks tilbyder virksomheder, institutioner og 
personer en effektiv, sikker og brugervenlig 
platform, der faciliterer services og integrationer 
og muliggør digital distribution, interaktion og 
lagring af vigtige digitale informationer.

Og vi ved, at det virker. Hvert år sender over 
30.000 private og offentlige virksomheder i hele 
Norden mere end 440 millioner dokumenter ved 
hjælp af eBoks – enten integreret i deres eget 
system, eller via eBoks egen brugervenlige 
platform. I alt har eBoks over 14 millioner 
brugere på verdensplan og er ejet af Nets og 
PostNord.

Vi tilbyder vores kunder flere løsninger  
blandt andet:

• Sikker distribution 
• Sikker digital dialog
• Digitale underskrifter 
• Portalløsning
• eBoks Betaling 
• Business Intelligence

Nordens digitaliseringspartner

https://www.e-boks.com/corporate/da/loesninger/sikker-distribution/
https://www.e-boks.com/corporate/da/loesninger/sikker-digital-dialog/
https://www.e-boks.com/corporate/da/loesninger/digitale-underskrifter/
https://www.e-boks.com/corporate/da/loesninger/portalloesning/
https://www.e-boks.com/corporate/da/loesninger/betaling/
https://www.e-boks.com/corporate/da/loesninger/business-intelligence/
https://www.e-boks.com/corporate/da/



