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Om undersøgelsen

Indhold

PostNord og Kantar Sifo har i fire år 
udgivet en svensk rapport med titlen 
Mottagarmakt (Modtagermagt). I år har 
vi givet den et nyt navn, Nordic Channel 
Compass, og gjort den nordisk, fordi den 
digitale handel gør verden mindre, og 
fordi landegrænserne bliver mindre vig-
tige. Adfærdsændringerne blandt mod-
tagerne i de nordiske lande er desuden 
ret ens. Vi håber, at disse oplysninger 
vil være en hjælp for jer på det nordiske 
marked. 
 
Årets rapport er baseret på resultaterne 
fra to markedsundersøgelser, der blev 
gennemført i foråret 2018. Modtager- 

perspektivet er udarbejdet på grundlag 
af webinterview med 4.145 privatperso-
ner, som udgør et repræsentativt udvalg 
af Nordens befolkning over 18 år. 

Til brug for afsenderperspektivet er der 
gennemført 2.853 telefoninterview med 
et repræsentativt udvalg af virksomhe-
der og myndigheder, som kommunikerer 
med private. 

Se yderligere oplysninger om hvem 
der blev interviewet, på side 39.

Undersøgelserne blev gennemført af 
Kantar Sifo fra 12. februar til 9. marts 
2018.

Overblik – Norden...........................................................4
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nogensinde. Men der er forskelle.

Sverige ..................................................................................6

Tema 1: En ny kompleks verden
• Modtagerens magt stiger
• 29% kan finde på at skifte virksomhed, hvis de ikke får 
mulighed for selv at bestemme.

Tema 2: Sådan ønsker kunderne at betale
• Tilbyd valgfrihed, tag ansvar
• Svenskerne vil helst modtage fakturaer via e-mail.

Tema 3: Den digitale postkasse
• Kanalen, der vågnede
• Kendskabet til digitale postkasser er fordoblet  
i løbet af to år.

Danmark .............................................................................13

Tema 1: En ny kompleks verden
• Mest digitaliseret i Norden
• Vant til onlineløsninger – store krav til omnichannel.

Tema 2: Sådan ønsker kunderne at betale
• Online og med det samme
• Danmark har den største andel af digitale fakturaer.

Tema 3: Den digitale postkasse
• Først og størst
• 98% af danskerne har en digital postkasse.

Norge ................................................................................. 20

Tema 1: En ny kompleks verden
• Omnichannels hjemland
• Koordinér kommunikationen, tak!

Tema 2: Sådan ønsker kunderne at betale
• Helst e-mail og netbank
• Nordmændene elsker e-mail. Især til fakturaer  
og aftaler.

Tema 3: Den digitale postkasse
• Næstbedst i Norden
• Digitale postkasser er mere populære,  
end virksomhederne tror.
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V
 i lever ikke i en digital verden. 

Vi lever i en postdigital æra.  
I en digital verden har du tv via 
bredbånd, i den postdigitale æra 
har du Netflix. I en digital verden 

kan du bestille din pizza via en hjemmeside 
og få den bragt, i den postdigitale verden 
har du Amazon, som vender op og ned på 
vores syn på shopping.

Og det samme gælder i høj grad vores 
kommunikation.

Aldrig før har magten ligget så tydeligt 
hos vores modtagere. Aldrig før har der 
været så mange muligheder og kanaler.  
Aldrig før har vores kunder haft så forskelli-
ge forventninger.

Det er derfor, vi foretager denne under-
søgelse. Vi ønsker med Nordic Channel 
Compass at hjælpe jer som virksomheder 
og myndigheder med at forstå, hvordan 

forbrugerne foretrækker at kommunikere 
med jer: Hvordan de ønsker at modtage 
informationer fra jer, hvornår de vil have 
dem, og hvordan informationerne skal være 
koordineret i omnichannel for at give så 
tilfredse kunder som muligt. 

Det er slet ikke så nemt. Forbrugerne har 
individuelle præferencer, og kommunikati-
onstypen afgør valget af kanal. Din fantasti-
ske markedsføring risikerer at blive mindre 
effektiv, hvis din administrative information 
ikke lever op til kundernes forventninger.  

Gamle sandheder bliver mindre og  
mindre værd, men vi håber at kunne hjælpe 
jer med at skabe nogle nye.

Henrik Kihlberg
Head of commercial market support,  
Communication Services, PostNord 

Nye sandheder

Forord

af nordboerne synes, det er 
temmelig vigtigt eller meget 
vigtigt selv at kunne vælge, 

hvordan virksomheder  
og myndigheder  
informerer dem. 

83% 
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Overblik – Norden

– Vi ser en verden, hvor virksomhederne er nødt til 
at bruge mange forskellige touchpoints med en blan-
ding af digitale og analoge kanaler tilpasset til formål 
og modtager, siger Peter Callius, forretningsområde-
chef, Media, Kantar Sifo, og han fortsætter:

– Og kunderne er i langt højere grad, end virksom-
hederne forestiller sig, parat til at afslutte relationen, 
hvis de ikke får mulighed for selv at vælge.

Her er 12 hurtige konklusioner fra rapporten om, 
hvordan forbrugere og kunder i Norden ser på kom-
munikation, afhængigt af formålet med informatio-
nerne. Hele billedet er naturligvis mere nuanceret, så 
læs videre i Nordic Channel Compass 2018.

Hvilken skriftlig kommunikationskanal 
fungerer bedst, når informationerne …

… skal fange din opmærksomhed:  
Det fysiske brev er det mest populære i alle landene, 
ikke mindst i Sverige og Finland. Danskere og nord-
mænd kan også godt lide e-mail.

… skal få dig til at føle dig værdsat som kunde: 
Det fysiske brev er det mest populære i alle landene. 
Finland skiller sig ud, fordi 6 ud af 10 har svaret "det 
fysiske brev".

… skal få dig til at reagere: 
Det fysiske brev er det mest populære i Sverige og 
Finland. I Danmark og Norge er det e-mail.

… indeholder mange oplysninger:  
Danskere og svenskere foretrækker det fysiske brev, 
mens nordmænd og finner foretrækker e-mail.

… skal kommunikeres hurtigt: 
E-mail er den foretrukne kanal, derefter kommer sms.  
Sådan er det i alle landene. 

… skal bruges senere: 
Her ligger e-mail helt i top i alle landene.

… skal give et godt indtryk af afsenderen:  
Det fysiske brev ligger på førstepladsen i alle landene, 
især i Sverige og Finland.

… er følsomme eller private: 
I Sverige og Finland foretrækker man det fysiske 
brev. I Danmark og Norge står den digitale postkasse 
øverst på listen.

Så mange meddelelser får vi i gennem-
snit om ugen i de forskellige kanaler

Ens, men forskellige
Forskellene mellem de nordiske lande er mindre 
end nogensinde. Men der er forskelle.

… skal være tillidsvækkende: 
I Sverige, Finland og Norge foretrækker man det fysiske brev.  
I Danmark er den digitale postkasse mest populær.

… skal være nemme at overskue:  
Det fysiske brev er det mest populære i Sverige og Finland.  
I Danmark og Norge er det e-mail.

… skal kunne gemmes: 
I Sverige foretrækker man det fysiske brev. I Norge og Finland  
foretrækker man e-mail. I Danmark er det den digitale postkasse.

… skal være tilgængelige, uanset hvor du er: 
E-mail i alle landene, danskerne peger dog også på den digitale postkasse.
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% af nordboerne synes, det vigtigste 
er, at kommunikationen er enkel og 

letforståelig.

% af nordboerne ønsker at kunne vælge, 
hvilke kommunikationskanaler de modta-

ger specifik kommunikation i. 

n Breve  n Digital postkasse  n E-mail  n Sms       

Så tilfredse eller utilfredse er nordboerne  
med det antal meddelelser, de får

Ønsker 
flere      

Ønsker 
færre       

Er tilfreds 
i dag

Ønsker 
flere      

Ønsker 
færre       

Er tilfreds 
i dag

Ønsker 
flere      

Ønsker 
færre       

Er tilfreds 
i dag

Ønsker 
flere      

Ønsker 
færre       

Er tilfreds 
i dag

@

Breve

Digital
postkasse

E-mail

Sms

3%

39%

50%

21%

12%

59%

5%

43%

45%

2%

42%

49% 61% 53% 48%

28% 39% 42%

2% 3%1%

53% 52% 48%

35% 37% 37%

7% 7% 8%

69% 57% 67%

13% 13%14%

14% 18% 13%

56% 58% 63%

30% 31% 20%

7% 4% 4%
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39
meddelelser får 
nordboerne i alt 
i gennemsnit om 

ugen.
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Sverige
45% af svenske virksom-
heder og myndigheder 
har 5-7 touchpoints med 
deres kunder. Kunderne 
forventer samtidig, at 
kommunikationen er koor-
dineret, enkel og sammen-
hængende. Som Netflix.

Tema 3/ 
Den digitale  

postkasse
”Kendskabet er 
fordoblet i løbet  

af to år”

SIDE 12

Tema 2/ 
Sådan ønsker 
kunderne at  

betale
”Foretrækker at 

modtage fakturaer 
via e-mail"

SIDE 10

Tema 1/En  
ny kompleks  

verden 
”29% kan finde på at 

skifte virksomhed, hvis 
de ikke får mulighed 

for selv at bestemme"
SIDE 7
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Sverige

81% af svenskerne synes, det er temmelig 
vigtigt eller meget vigtigt selv at kunne 
vælge, hvordan virksomheder og myndig-
heder informerer dem – samtidig har 45% af 
svenske virksomheder og myndigheder  

5–7 touchpoints med kunderne. Det stiller 
store krav til kommunikationen, at 71% af 
svenskerne synes, det er vigtigt, at informa- 
tionerne i de forskellige kanaler er individuelt 
tilpasset til netop dem.

M
agtbalancen forskydes 
mere og mere for hvert år, 
der går. Fra afsenderne til 
modtagerne. Modtagerne 
ønsker nemlig selv at kunne 

bestemme, hvornår, hvordan og hvor de 
modtager informationer fra virksomheder 
og myndigheder. 

– De er i langt højere grad, end virksom-
hederne forestiller sig, parat til at afslutte 
relationen, hvis de ikke får mulighed for selv 
at vælge, siger Peter Callius, forretnings- 
områdechef, Media, Kantar Sifo. 

Modtagerne forventer også, at informa-
tionerne er tilpasset til det sted i kundelivs-
cyklussen, de befinder sig. 

81% af svenskerne 
synes, det er temmelig 
vigtigt eller meget 
vigtigt selv at kunne 
vælge, hvordan virk-
somheder og myndig-
heder informerer dem 
– samtidig har 45% af 
svenske virksomhe-
der og myndigheder 
5-7 touchpoints med kunderne i deres 
kundelivscyklus. Hver 10. virksomhed eller 
myndighed har otte eller flere touchpoints.  

Det stiller naturligvis store krav til kommu-
nikationen, at 70-90% af nordboerne synes, 
det er temmelig vigtigt eller meget vigtigt, 
at informationerne i de forskellige kanaler 
er tilpasset netop til dem som enkeltperso-
ner – og at al kontakt med virksomheden 
eller myndigheden er koordineret og 
sammenhængende (omnichannel). Tænk 
Netflix. Det er desuden ekstra vigtigt i 
Sverige.  

– Vi ser altså en verden, hvor virksomhe-

Modtagerens magt stiger

Tema 1: En ny kompleks verden

derne er nødt til at bruge mange forskellige 
touchpoints med en blanding af digitale 
og analoge kanaler tilpasset til formål og 
modtager, siger Peter Callius.

Og når man som virksomhed eller myn-
dighed har fået alt det på plads, kommer 
den måske vigtigste parameter: enkelhed. 
92% af nordboerne synes nemlig, det er 
vigtigt, at al kontakt med virksomheder og 
myndigheder er enkel og letforståelig.  

Peder Gunnarson er ekspert i medier og 
kommunikation i analysevirksomheden 
Ungdomsbarometeret. Han har målt, hvor-
dan vores præferencer og krav har ændret 
sig, siden cd-afspilleren var årets julegave – 
og kan se, hvor hurtigt modtagerens magt 
stiger: 

– Det fremgår ikke klart af vores data, 
at ældre ønsker fysisk kommunikation og 
yngre digital. Præferencerne afhænger 
mere af, hvilken type information der er 
tale om. Forskellige personer har for-
skellige kanalpræferencer, siger han og 
fortsætter: 

– Det er dog fælles for de fleste, at det 
skal være tilgængeligt og enkelt. Det 
er en udfordring, som kræver, at man 

”En udfordring, 
der kræver, at man 

tilpasser 
kommunikationen 

til den kanal, den 
sendes i.”

tilpasser kommunikationen til den kanal, 
den sendes i. Det giver for eksempel en 
dårlig kundeoplevelse at bruge samme 
layout eller format til kommunikationen 
i en mobiltelefon og i et fysisk brev. Et 
fysisk dokument læser man side for side, 
mens man på en skærm begynder på en 
hovedside med de vigtigste informationer 
og derefter kan klikke sig videre.  

Der findes allerede en teknologi, der 
tilpasser informationerne afhængigt af 
kanal – såkaldt dynamisk kommunikation. 
Kommunikatorer arbejder også i stigen-
de grad med triggerbaseret information 
baseret på kundens adfærd, fx marketing 
automation. Og vi har fået større viden 
om, hvordan vi kan bruge data til at skabe 
en bedre kundeoplevelse i omnichannel.  

Når du ved, hvordan dine kunder øn-
sker at modtage informationer, har du alle 
de værktøjer, du skal bruge for at tilpasse 
informationerne til deres præferencer i 
stedet for til din virksomheds eller myn-
digheds mavefornemmelse.

Digitalisér på kundens præmisser, ikke 
på dine egne. Og begræns dig ikke til kun 
at konstatere, at du skal digitalisere mere, 
men find ud af, hvordan det præcis skal 
foregå og se ud. 

Peder Gunnarson

81% 

af svenskerne synes, det er 
temmelig vigtigt eller meget 
vigtigt selv at kunne vælge, 
hvordan virksomheder og 
myndigheder informerer 

dem.



8 Nordic Channel Compass 2018

Sverige

Hvad synes modtagerne? Hvad tror virksomhederne/ 
myndighederne?

Det personlige er blevet digitalt 
Det er ikke helt nemt at spørge kunderne om, 
hvad de foretrækker, når det gælder parame-
tre som disse. Kunder ønsker god service og 
tydelig information, men de fleste er ligeglade 
med, hvordan informationerne designes med 
hensyn til individuel tilpasning og omnichannel. 
De registrerer det bare, når tingene ikke lever 
op til deres forventninger. Og forventningerne 
bliver hele tiden større. 

Samtidig kan vi se, at der er en tydelig forskel 
på, hvordan kunder og virksomheder/myndig-
heder ser på den personlige kontakt. Den er 
åbenbart ikke så vigtig for kunderne, som virk-
somhederne tror. Det gør det endnu vigtigere, 
at den skriftlige kommunikation fungerer på 
den måde, kunderne ønsker, og dermed også 
mindsker presset på kundeservice.  

84%
af de svenske virksomheder og myndigheder mener, 
at de tager hensyn til kundernes ønsker, når de vælger 
deres skriftlige kanaler. 

Samtidigt  
ser det  
sådan ud …

Fem vigtige parametre i dialogen med kunderne

Tilpasning af information til den enkelte modtager

100%

Enkel og letforståelig  
kundekontakt

Koordineret kontakt

Mulighed for at vælge kommunikationskanal

Mulighed for personlig kontakt

71%

92%

82%

81%

72%

80%

89%

79%

94%

88%

Grafikken viser dem, der har svaret Meget vigtigt og Temmelig vigtigt.

MODTAGERE:  
I hvilken af følgende kanaler 
foretrækker du at få skriftlig 

kommunikation?

VIRKSOMHEDER/ 
MYNDIGHEDER:  
Hvilken skriftlig kommunikations-
kanal bruger I mest?

23%

59%

3%

4%

4%

0%

25%

37%
1%

13%

0%

14%

E-mail

Sms

Postkassen

Hjemmeside/app

Digital postkasse

De sociale medier

”Det er noget 
vigtigere for  
kunderne at  
kunne vælge 
kommunikations- 
kanal, end det er 
for virksom- 
hederne at kunne 
tilbyde den  
valgfrihed.”

E-mail er den absolut mest almin-
delige kommunikationskanal til 
kundekommunikation i alle de 
nordiske lande. Postkassen skiller 
sig ud som mere almindelig i 
Sverige, mens sms og netbank 
er mere almindelige i Norge, og 
den digitale postkasse er mere 
almindelig i Danmark i forhold til 
andre kanaler.  

Myndigheder og virksomheder 

i alle de nordiske lande betragter 
også e-mail som den kanal, der 
fungerer bedst. Der er dog forskel 
på niveauerne. I Sverige mener 4 
ud af 10, at e-mail er bedst, mens 
det i de andre lande er 5 eller 6 
ud af 10. Postkassen anses for at 
give den bedste effekt i Sverige. 
De sociale medier betragtes som 
nogenlunde lige vigtige i alle 
landene.

Virksomhederne kan godt lide e-mail 

@
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Sverige

65%
af de svenske myndigheders 
og virksomheders kommu-
nikation er digital. Sverige 
har den største andel fysisk 
kommunikation, 36%, i 
forhold til ca. 20% i de andre 
nordiske lande. Man forven-
ter dog, at den digitale andel 
i løbet af tre år vil være 
steget til ca. 80%.  

29% 10%Så mange af kunderne skifter, forsøger at 
skifte eller overvejer at skifte til en anden 
virksomhed, når de ikke selv kan bestem-
me, hvordan de modtager informationer. 

Så mange kunder svarer efter virksomhedernes 
opfattelse ja på spørgsmålet om, hvorvidt de skif-
ter, forsøger at skifte eller overvejer at skifte til en 
anden virksomhed, når de ikke selv kan bestem-
me, hvordan de modtager informationer. 

Risikoen for at miste en kunde

Alder  
18-34

Alder  
65+

* Baseret på en skala 
fra 1 til 5, hvor 1 er 
mest negativt og 5 
mest positivt

4,1
3,6

(Gennem-
snitsværdi)

(Gennem-
snitsværdi)

Hvor positivt ser svenskerne på, at virksomheder og 
myndigheder digitaliserer deres kommunikation? *

Hvor mange forskellige 
skriftlige kontaktveje/
kommunikationskanaler 
(touchpoints) har I  
i forhold til jeres kunder? 

 1-2       3-4     5-7        8+     

15%

30%

45%

11%

… når oplys-
ningerne er 
følsomme/
private.

60%

56%

52%

52%

11%

10%

2%

1%

2%

5%

24%

20%

25%

26%

2%

1%

0%

6%

0%

2%

4%

2%

0%

0%

n Det mener modtagerne 
n Det tror virksomhederne/
myndighederne

… når informa-
tionerne skal 
være tillids-
vækkende.

De kanaler, der fungerer bedst …

Breve E-mail Sms Hjemmeside/
app 

De sociale 
medier 

Digital post-
kasse

Breve E-mail Sms Hjemmeside/
app 

De sociale 
medier 

Digital post-
kasse

@

@
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Sverige

D
er er kun én ting, der er værre 
end at betale en faktura. Det 
er at betale en faktura, som 
er besværlig og vanskelig at 
håndtere. Svenskerne modtager 

i dag ca. 13 fakturaer om måneden, heraf 
51% digitalt, og betalingsløsningerne ud-
vikler sig hurtigt. Samtidig stiger 
kundernes krav. For familier, 
som modtager mange 
fakturaer udstedt til 
forskellige familiemed-
lemmer, bliver det 
svært at holde styr 
på økonomien. 

Da fakturaer 
indeholder oplys-
ninger, der er følsom-
me for modtageren, 
bliver udfordringen endnu 
større. Følsom og privat 
kommunikation skal overholde 
særlige regler med specifikke kanaler 
og udformninger, der skal få modtageren til 
at føle sig tryg, og som reducerer det ubehag, 
der er forbundet med at betale regninger. Vi 
mennesker hader endnu mere at sige farvel 

til vores penge, end vi elsker at tjene dem, 
såkaldt tabsaversion. Derfor bør en faktura 
kommunikere andet og mere end bare tal. 
Betragt det som omvendt salg. Her gælder 
det om at reducere følelsen af tab – måske 
endda med et vedlagt relateret tilbud?

For svenskerne er det mest 
populære betalingsalternativ 

på nettet stadig den fysiske 
faktura. Det skyldes sand-

synligvis både tradition, 
og at der findes dygtige 
aktører, som specia-
liserer sig i fakture-
ring og fakturakøb. 
Desuden er der stadig 

mange kunder, som 
gerne vil se produkter-

ne i virkeligheden, før de 
betaler. Ud over en faktura 

efterspørger forbrugerne 
primært muligheden for at betale 

med kort og overførsel via netbank. Yngre 
mennesker vil helst betale med kort eller 
via Swish, mens den ældre generation i 
højere grad foretrækker at få en faktura.

Tilbyd valgfrihed, tag ansvar

Nordic Channel Compass 2018

Husk at registrere dig 
PEPPOL er et europæisk netværk til 
elektronisk indkøb, som gør e-handel og 
e-udbud nemmere. Senest den 1. novem-
ber 2018 skal alle myndigheder være 
registreret i PEPPOL's registerfunktion, 
Service Metadata Publisher (SMP), for at 
kunne modtage elektroniske fakturaer. 
Alle myndigheder skal også kunne 
sende elektroniske fakturaer i PEPPOL's 
infrastruktur. 

Den 1. april 2019 skal alle statslige 
myndigheder kunne modtage e-faktura-
er i henhold til den nye europæiske stan-
dard (EN16931). Alle statslige myndighe-
der skal også kunne sende e-fakturaer i 
henhold til PEPPOL BIS Billing. 

fakturaer modtager 
svenskerne i gennemsnit 

om måneden. Heraf er 51% 
digitale. Lidt over halvdelen 
betaler fakturaerne samlet 

en gang om måneden.

13 

Kunder:  
I hvilken kanal foretrækker du  
at få fakturaer?

Virksomheder/myndigheder:  
Hvilken kanal bruger I, 
når I sender fakturaer?

Postkassen

E-mail

Netbank

Digital postkasse

@

Sådan ønsker kunderne at modtage fakturaer

94% af svenskerne betaler deres fakturaer via 
netbank. Samtidig udvikler betalingsløsninger-
ne sig hurtigt, bl.a. på grund af den stigende 
e-handel, og 78% af dem, der køber varer på 
nettet, ønsker at kunne vælge imellem forskel-

lige betalingsalternativer. Svenskerne modta-
ger i dag ca. 13 fakturaer om måneden, heraf 
51% digitalt, og de fleste betaler dem samlet en 
gang om måneden. E-mail og fysisk postkasse 
er også populære.

Tema 2: Sådan ønsker kunderne at betale

22 %
14 %
54 %
6 %

69 %
51 %
9 %
3 %
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Sverige

Faktura

Via brev

Debetkort eller  
kreditkort

Overførsel
via netbank

Paypal, Payson eller 
lignende tjeneste

Til andre kunderelaterede 
informationer

Til flere tilbud
fra virksomheden

Til tilbud fra 
samarbejdspartnere

Swish

BANKEN

BANKEN

Pay …

26%

37%

17%

8%

8%

Det vigtigste for e-handels-
forbrugerne i forbindelse 

med betalingen*Sådan bruger virksomhederne fakturaen

*Tallene stammer  
fra E-barometeret

Grundlag: Har købt varer på nettet 
den seneste måned

91% 37% 11%

8%

63%

87%
Ja

Nej

Restprocent: 
Ved ikke

Kunder: Vigtige egenskaber ved netbutikken ved betaling*

af svenskerne foretrækker at 
betale fakturaer månedsvis, 
og 20% med det samme, når 
fakturaen kommer.56% 

At kunne vælge 
betalingsalternativ

At kunne undgå at 
registrere sig

At kunne betale med 
debetkort/kreditkort

At kunne foretage 
overførsel via netbank

At kunne betale 
med faktura

At kunne betale 
med Swish/mobiltelefon

Via e-mail

78%

52% 48% 33%

70% 59%

23% 14%
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Sverige

Tema 3: Den digitale postkasse

D
en digitale postkasse er i dag 
både en selvfølge og overset. 
Teknologien har eksisteret læn-
ge, men det har taget tid, inden 
den blev moden. I år er der dog 

sket noget. Kendskabet til digitale postkas-
ser er 84% i Sverige, og det er en fordobling 
i løbet af to år(!). Brugen er også steget 
markant (selv om der stadig kun er få virk-
somheder, der har en digital postkasse). 

Hver fjerde svensker synes, den digitale 
postkasse fungerer bedst, når der er tale 
om følsomme eller private oplysninger 
(overgås kun af den fysiske postkasse, 
som hver anden foretrækker) – men kun 
4% af virksomhederne og myndighederne 
tror, det forholder sig sådan. Man kan se 

tilsvarende forskelle, når der er tale om in-
formationer, der skal være tillidsvækkende, 
nemme at overskue, tilgængelige og kunne 
gemmes. Kunderne synes langt bedre om 
den digitale postkasse, end virksomhe-
derne og myndighederne tror. Det er 
med andre ord ikke alle, der som det 
svenske skattevæsen har bidraget til 
at drive den digitale postkasses udvikling 
med elektronisk selvangivelse og hurtigere 
tilbagebetaling af overskydende skat ved 
brug af digital postkasse. 

I juni 2018 kunne over 2,8 mio. svenskere 
modtage post fra det offentlige i en digital 
postkasse. De samlede brevmængder i 
Sverige er dog endnu ikke faldet i samme 
omfang som i Danmark.

Kanalen, der vågnede 

af alle svenskere ved, at der findes  
digitale postkasser. I 2016 var tallet 43%.

af alle svenskere foretrækker at få  
fakturaer og aftaler i en digital postkasse. 

84% 18% 

Teknologien har eksisteret længe, men det 
har taget tid, inden den blev moden. I år er 
der dog sket noget. Kendskabet til digitale 
postkasser er 84% i Sverige, og det er en 
fordobling i løbet af to år(!). Brugen er også 
steget markant (selv om der stadig kun er få 

virksomheder, der har en digital postkasse). 
Store aktører som for eksempel det svenske 
skattevæsen driver udviklingen. Kunderne 
synes langt bedre om den digitale postkas-
se, end virksomhederne og myndighederne 
tror. 

Så stor en andel af virksom- 
hederne har en digital postkasse

13%

75%

11%

Ja Nej Ved ikke

Vidste ikke, at 
de findes

Vil hellere kom-
munikere på en 

anden måde

Ønsker ikke at 
få endnu en 

kanal at holde 
styr på

Føles ikke 
sikkert

Besværligt at 
begynde med 

noget nyt

1% 39% 42% 6% 8%

Grunden til, at modtagere ikke  
har valgt den digitale postkasse
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Danmark

Danmark er det mest digi- 
taliserede land i Norden 
med hensyn til administrativ 
kommunikation. Andelen 
af digitale fakturaer er stor, 
og kunderne har stor tillid til 
den digitale postkasse.

Tema 3/ 
Den digitale  

postkasse 
”Først og størst  
i hele Norden”

SIDE 19

Tema 2/ 
Sådan ønsker 
kunderne at  

betale
”Største andel  

af digitale 
fakturaer”

SIDE 17

Tema 1/ 
En ny kompleks 

verden 

”Digitaliserede,  
med store krav til  

omnichannel”

SIDE 14

Fo
to

: Jo
h

n
ér
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Danmark

Danmark er langt fremme med hensyn til digita-
lisering og krav til omnichannel kommunikation. 
Danskerne forventer selv at kunne vælge,  
hvordan de modtager informationer, og at  
informationerne er tilpasset til det sted i kunde-

livscyklussen, de befinder sig. De vælger som 
regel e-mail og postkassen til deres kommunika- 
tion. Det blev almindeligt i 2014, hvor det blev 
obligatorisk for alle over 15 år at modtage digital 
post fra det offentlige. 

Tema 1: En ny kompleks verden

D
anskerne er sammen med nord-
mændene nået længst med 
hensyn til digitalisering og krav 
til omnichannel kommunika- 
tion. De forventer selv at kunne 

vælge, hvordan de modtager informatio-
ner fra virksomheder og myndigheder, og 
at informationerne er tilpasset til det sted i 
kundelivscyklussen, de befinder sig.

87% af danskerne synes, det er temmelig 
vigtigt eller meget vigtigt selv at kunne 
vælge, hvordan virksomheder og myndig-
heder informerer dem. Det er det højeste 
antal i Norden. Samtidig har 38% af de 
danske virksomheder og myndigheder  
5-7 touchpoints med kunderne i deres 
kundelivscyklus. 

 Det stiller store krav til kommunika- 
tionen, at 68% af danskerne synes, det er 
vigtigt, at informationerne i de forskellige 
kanaler er individuelt tilpasset til netop 
dem – også dette er det højeste antal i Nor-
den – og at al kontakt med virksomheden 
eller myndigheden er sammenhængende. 

Danskerne vælger som regel e-mail  
eller postkassen til deres kommunika- 

tion. De har også stor tillid til den digitale 
postkasse, som blev almindelig i 2014, hvor 
det blev obligatorisk for alle over 15 år at 
modtage digital post fra det offentlige. Det 
medførte et kraftigt fald i fysisk post fra 
virksomheder og myndigheder. 

 Og når man som virksomhed eller myn-
dighed har fået alt det på plads, kommer 
den måske vigtigste parameter: enkelhed.  
90% af alle nordboere synes nemlig, det er 
vigtigt, at al kontakt med virksomheder og 
myndigheder er enkel og letforståelig.  

– På grund af digitaliseringen i Danmark 

forventer kunderne nu, at kommunika- 
tionen hænger sammen på tværs af alle kon-
taktpunkter. Virksomheder og myndigheder 
er derfor nødt til hele tiden at optimere den 
kundeoplevelse, de tilbyder, siger Giovanni 
Belli, chef for Digital 
Communication Ser-
vices BtC, PostNord.

– Det er dog bemær-
kelsesværdigt, hvor 
stor forskel der er på 
kundernes og virksom-
hedernes opfattelse af 
kommunikationen på 
en række punkter. 

Der findes allerede en teknologi, der 
tilpasser informationerne afhængigt af 
kanal – såkaldt dynamisk kommunikation. 
Kommunikatorer arbejder også i stigende 
grad med triggerbaseret information base-
ret på kundens adfærd. 

Når du ved, hvordan dine kunder ønsker 
at modtage informationer, har du alle de 
værktøjer, du skal bruge for at tilpasse 
informationerne til deres præferencer i 
stedet for til din mavefornemmelse.

Mest digitaliseret i Norden

af danskerne synes, det er 
temmelig vigtigt eller meget 
vigtigt selv at kunne vælge, 
hvordan virksomheder og 

myndigheder informerer dem.

87% 

”Danskerne 
vælger som 
regel e-mail  

og digital  
postkasse.”

Giovanni Belli
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Danmark

Hvad synes modtagerne? Hvad tror virksomhederne/ 
myndighederne?

89%
af de danske virksomheder og 
myndigheder mener, at de tager 
hensyn til kundernes ønsker, når de 
vælger deres skriftlige kanaler. 

Samtidig ser det sådan ud …

Fem vigtige parametre i dialogen med kunderne

Tilpasning af information til den enkelte modtager

100%

Enkel og letforståelig  
kundekontakt

Koordineret kontakt

Mulighed for at vælge kommunikationskanal

Mulighed for personlig kontakt

68%

91%

89%

71%

86%

62%

90%

86%

97%

89%

Grafikken viser dem, der har svaret Meget vigtigt og Temmelig vigtigt.

MODTAGERE:  
I hvilken af følgende kanaler 
foretrækker du at få skriftlig 
kommunikation?

VIRKSOMHEDER/ 
MYNDIGHEDER:  
Hvilken skriftlig kommuni- 
kationskanal bruger I mest?

16% 67% 1% 4% 3% 2%

7% 57% 0% 8% 0% 14%

E-mail SmsPostkassen Hjemme- 
side/app

Digital  
postkasse

De sociale
medier

@
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Danmark

28% 10%
Så mange af kunderne skifter, 
forsøger at skifte eller overvejer at 
skifte til en anden virksomhed, når 
de ikke selv kan bestemme, hvor-
dan de modtager informationer. 

Så mange kunder svarer efter virksomhedernes 
opfattelse ja på spørgsmålet om, hvorvidt de skif-
ter, forsøger at skifte eller overvejer at skifte til en 
anden virksomhed, når de ikke selv kan bestem-
me, hvordan de modtager informationer. 

Hvor mange forskellige skriftlige kontakt- 
veje/kommunikationskanaler (touchpoints) 
har I i forhold til jeres kunder? 

 1-2       

3-4     

5-7        

8+     

38%

33%

21%

7%

Hvor positivt ser danskerne på, at virksomheder og 
myndigheder digitaliserer deres kommunikation? *

Alder  
18-34

Alder  
65+

4,1 3,8
* Baseret på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er mest negativt og 5 mest positivt

… når oplys-
ningerne er 
følsomme/
private.

25%

21%

33%

28%

9%

14%

2%

1%

1%

2%

48%

37%

42%

55%

2%

2%

1%

2%

1%

2%

17%

7%

0%

0%

n Det mener modtagerne 

n Det tror virksomhederne/
myndighederne

… når informa-
tionerne skal 
være tillids-
vækkende.

De kanaler, der fungerer bedst …

Breve E-mail Sms Hjemmeside/
app 

De sociale 
medier 

Digital post-
kasse

Breve E-mail Sms Hjemmeside/
app 

De sociale 
medier 

Digital post-
kasse

@

@
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Danmark

Danskerne får i dag færre end 13 faktura-
er om måneden, hvilket er det mindste i 
Norden, heraf er 70% digitale, hvilket er det 
højeste i Norden. Halvdelen af dem betaler 
fakturaen med det samme, når den kommer. 

I Danmark bruger virksomhederne fakturaen 
til ekstra informationer og tilbud i samme 
omfang som i Sverige. Det vil sige, at danske 
og svenske virksomheder gør det i højere 
grad end norske og finske. 

D
anskerne vil helst modtage 
deres fakturaer, tilbud og aftaler 
via e-mail eller i den digitale 
postkasse. I 2014 blev det obli-
gatorisk for alle danskere over 

15 år at modtage digital post fra det offent-
lige. Det medførte et kraftigt fald i fysisk 
post fra virksomheder og myndigheder.  

Danskerne får i dag færre end 13 faktu-
raer om måneden, hvilket er det mindste 
i Norden, heraf er 70% digitale, hvilket er 
det højeste i Norden. Halvdelen af dem 
betaler fakturaen med det samme, når den 
kommer.  

Udviklingen går hurtigt inden for beta-
lingsløsninger. Samtidig stiger kundernes 
krav. For familier, som modtager mange 
fakturaer udstedt til forskellige familiemed-
lemmer, bliver det svært at holde styr på 
økonomien.  

Da fakturaer indeholder oplysninger, 
der er følsomme for modtageren, bliver 
udfordringen endnu større. Følsom og 
privat kommunikation skal overholde 
særlige regler med specifikke kanaler og 
udformninger, der skal få modtageren 
til at føle sig tryg, og som reducerer det 
ubehag, der er forbundet med at betale 
regninger. Vi mennesker hader endnu 
mere at sige farvel til vores penge, end 

vi elsker at tjene dem, såkaldt tabsaver-
sion. Derfor bør en faktura kommunikere 
andet og mere end bare tal. Betragt det 
som omvendt salg.  

Her gælder det om at reducere følelsen af 
tab – måske endda med et vedlagt relateret 
tilbud? I Danmark bruger virksomhederne 

fakturaen til ekstra informationer og tilbud i 
samme omfang som i Sverige. Det vil sige, at 
danske og svenske virksomheder gør det i 
højere grad end norske og finske. 

Danskerne betaler primært fakturaen via 
netbank eller betalingsservice – foruden 
mobile løsninger. 

Online og med det samme

70% 
af danskernes faktura-
er er digitale. Dansker-
ne er de nordboere, 
der modtager flest 
fakturaer digitalt. De 
fleste – 46% – betaler 
deres fakturaer med 
det samme, når de 
kommer.

Tema 2: Sådan ønsker kunderne at betale
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Danmark

86% 34% 5%
Til andre kunderelaterede 

informationer
Til flere tilbud

fra virksomheden
Til tilbud fra 

samarbejdspartnere

Så stor en andel af virksomhederne bruger 
fakturaen til andet end betalingSådan ønsker kunderne  

at modtage fakturaer
Kunder: I hvilken 
kanal foretrækker du 
at få fakturaer?

Virksomheder/ 
myndigheder:  

Hvilken kanal bruger I, 
når I sender fakturaer?

Postkassen

E-mail

@

Digital postkasse

Netbank

Top 5 Mest populære  
betalingsformer ved e-handel
1. Debitkort eller kreditkort 75%
2. MobilePay 16%
3. Paypal, Payson eller lignende 4%
4. Overførsel via netbank 2%
5. Faktura 1%

Kilde: PostNord, E-handel i Norden 2018
Grundlag: Har købt varer  
på nettet den seneste  
måned (december)

15 % 25 %

39 % 80 %

14 % 6 %

25 % 9 %
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Tema 3: Den digitale postkasse

Det har siden 2014 været obligatorisk 
at kunne modtage digital post fra det 
offentlige i Danmark. Det betyder, at 91% 
af danskerne har en digital postkasse. 
Danskernes fortrolighed med den digita-
le postkasse har medført, at de betragter 

den som et godt valg uanset formålet 
med kommunikationen, men måske 
især, når der er tale om følsomme eller 
private oplysninger og kommunikation, 
der skal være tillidsvækkende eller kun-
ne gemmes. 

D
anmark er foregangsland i 
Norden, når det gælder den 
digitale postkasse. Danskerne 
kom først, allerede i 2001, med 
e-Boks, og det har siden 2014 

været obligatorisk at kunne modtage di-
gital post fra det offentlige. Det betyder, at 
91% af danskerne har en digital postkasse.

De store virksomheder i Danmark 
tilbyder digital postkasse. Det gør de små 
virksomheder i mindre grad, men blandt 

dem er tendensen markant stigende. Det 
samlede tal er 31%, og det er klart det 
højeste i Norden. 

Danskernes fortrolighed med den 
digitale postkasse har medført, at de 
betragter den som et godt valg uanset 
formålet med kommunikationen, men 
måske især, når der er tale om følsomme 
eller private oplysninger og kommunika-
tion, der skal være tillidsvækkende eller 
kunne gemmes. 

Først og størst

af danskerne over 15 år har en  
digital postkasse, men kun 31%  

af virksomhederne har det.

af danskerne ønsker at modtage deres faktura-
er via digital postkasse, men samtidig ønsker 
kun 1% at betale dem via den kanal.

91%

25%
Danskerne synes, den digitale postkasse fungerer bedst …

… når oplysningerne 
er følsomme/private

… når informationerne 
skal kunne gemmes

… når informationerne skal 
være tillidsvækkende

39%

48%

37%

17%

7%8%

Hvad tror virk-
somhederne/
myndig- 
hederne?

Hvad tror virk-
somhederne/
myndig- 
hederne? Hvad tror virk-

somhederne/
myndig- 
hederne?
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Norge

Omnichannel er lidt vigtigere 
for nordmændene end for 
resten af nordboerne. Kom-
munikationen skal hænge 
sammen og modtages helst 
via e-mail. Virksomhederne 
har det lidt nemmere med 
færre touchpoints.

Tema 3/ 
Den digitale  

postkasse
”Mere populær, 
end virksom- 
hederne tror”

SIDE 26

Tema 2/ 
Sådan ønsker 
kunderne at  

betale

”Helst e-mail  
og netbank”

SIDE 24

Tema 1/  
En ny kompleks 

verden
”Koordinér  

kommunikationen, 
tak!”

SIDE 21



Norge

Den revolutionerende norske serie Skam  
var måske verdens første succesrige 360- 
graders tv-serie, hvor personerne og histo-
rien levede 24 timer i døgnet på de sociale 
medier. Måske har den bidraget til, at nord-

mændene er noget mere digitaliserede end 
svenskerne og finnerne (nordmændene er 
især begejstrede for e-mail som kanal), og at 
de stiller større krav om, at al kommunika- 
tion skal være koordineret. 

Tema: Det er komplekst

M
odtagerne ønsker i dag selv 
at kunne bestemme, hvornår, 
hvordan og hvor de modta-
ger informationer fra virk-
somheder og myndigheder. 

Det gælder i Norge som i resten af Norden i 
omtrent lige stor udstrækning. 

Det er der ikke noget nyt i, i modsætning 
til kundernes krav om, at kommunikationen 
skal hænge sammen på tværs af alle kana-
ler og være tilpasset til det sted i kundelivs-
cyklussen, de befinder sig.  

81% af nordmændene synes, det er 
temmelig vigtigt eller meget vigtigt selv at 
kunne vælge, hvordan virksomheder og 
myndigheder informerer dem – samtidig 
har 40% af norske virksomheder og myn-
digheder 5-7 touchpoints med kunderne i 
deres kundelivscyklus. Det er ganske vist 
det mindste i Norden, men forskellen er lille. 

Det stiller naturligvis store krav til kommu-
nikationen, at 70-90% af nordboerne synes, 
det er temmelig vigtigt eller meget vigtigt, 
at informationerne i de forskellige kanaler 
er tilpasset netop til dem som enkeltperso-
ner – og at al kontakt med virksomheden 
eller myndigheden er koordineret og 
sammenhængende (omnichannel). Tænk 
tv-serien Skam. Den revolutionerende 
norske serie var måske verdens første 
rigtig succesrige 360-graders tv-serie, hvor 
personerne og historien levede 24 timer 
i døgnet på de sociale medier. Måske har 
den bidraget til, at nordmændene er noget 
mere digitaliserede end svenskerne og 
finnerne, at de bruger de sociale medier 
meget aktivt, og at de stiller større krav om, 
at al kommunikation skal være koordineret. 

Og når man som virksomhed eller myn-
dighed har fået alt det på plads, kommer 
den måske vigtigste parameter: enkelhed.  
92% af nordboerne synes nemlig, det er 
vigtigt, at al kontakt med virksomheder og 
myndigheder er enkel og letforståelig.  

Christine Calvert driver virksomheden 
Tekstdoktor og har uddannet erhvervslivet i 
kommunikation siden 2004. Hun bemærker 

nogle ting, som går igen i kommunikationen 
mellem kunder og virksomheder – især netop 
enkelheden:

– Det skal være tilgængeligt og enkelt. 
Det er en udfordring, 
som kræver, at man 
tilpasser kommunika- 
tionen til den kanal, den 
sendes i – og måden den 
modtages på, siger hun. 

– Kunderne har for-
ventninger til sprog, ind-
hold og udformning i de 
kanaler, de foretrækker, 
samtidig med at det bliver en udfordring 
for virksomhederne at gennemføre samme 
tiltaleform på hjemmesiden, i e-mails, på de 
sociale medier og i fysiske breve.

Der findes allerede en teknologi, der 
tilpasser informationerne afhængigt af 
kanal – såkaldt dynamisk kommunikation. 
Kommunikatorer arbejder også i stigen-
de grad med triggerbaseret informa- 
tion baseret på kundens adfærd.

Når du ved, hvordan dine kunder 
ønsker at modtage informationer, 
har du alle de værktøjer, du skal 

bruge for at tilpasse informationerne til de-
res præferencer i stedet for til din virksom-
heds eller myndigheds mavefornemmelse.

 – Det vigtigste er at finde ud af, hvad du 
skal gøre for at opnå den enkelhed, kunder-
ne ønsker. Det handler ikke om at digitali-
sere mere, men om at digitalisere rigtigt, så 
du får mere tilfredse kunder: Kunder, som 
får løst deres problemer, får de informa- 
tioner, de søger, og som kan kommunikere 
med virksomheden på tværs af alle kanaler, 
siger Christine Calvert.

Omnichannels hjemland

81%
 
af nordmændene synes, det er tem-
melig vigtigt eller meget vigtigt selv at 
kunne vælge, hvordan virksomheder 
og myndigheder informerer dem.

Tema 1: En ny kompleks verden

af nordmændene foretrækker at få 
skriftlige informationer via e-mail, 

men kun 43% af virksomhederne har 
e-mail som deres primære kanal.

67%

Christine Calvert
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Hvad synes modtagerne? Hvad tror virksomhederne/ 
myndighederne?

Koordinér kommunikationen
Norge er noget mere digitaliseret end 
Sverige og Finland med hensyn til, hvordan 
man ønsker at kommunikere med myndig-
heder og virksomheder. Det, der skiller sig 
ud hos nordmændene, er, at koordineret 
kontakt er meget vigtig både for kunderne 
og virksomhederne.  Individuelt tilpasset 
information er for eksempel slet ikke så 
vigtig. 

En af grundene kan være, at jo hurti-
gere der sker en forandring, fx en hurtig 
digitalisering, jo vigtigere bliver det for 
alle involverede, at kommunikationen er 
sammenhængende. 

89%
af de norske virksomheder og myndigheder mener, 
at de tager hensyn til kundernes ønsker, når de 
vælger deres skriftlige kanaler. 

Samtidig ser det sådan ud …

Fem vigtige parametre i dialogen med kunderne

Tilpasning af information til den enkelte modtager

100%

Enkel og letforståelig  
kundekontakt

Koordineret kontakt

Mulighed for at vælge kommunikationskanal

Mulighed for personlig kontakt

62%

91%

87%

80%

61%

77%

90%

80%

72%

91%

Grafikken viser dem, der har svaret Meget vigtigt og Temmelig vigtigt.

MODTAGERE:  
I hvilken af følgende  

kanaler foretrækker du  
at få skriftlig 

kommunikation?

VIRKSOMHEDER/ 
MYNDIGHEDER:  
Hvilken skriftlig  
kommunikationskanal  
bruger I mest?

34%
13%

Så mange af 
kunderne skifter, 
forsøger at skifte 
eller overvejer at 
skifte til en anden 
virksomhed, når 
de ikke selv kan 
bestemme, hvor-
dan de modtager 
informationer. 

Så mange kunder svarer 
efter virksomhedernes 
opfattelse ja på spørgs- 
målet om, hvorvidt de 
skifter, forsøger at skifte 
eller overvejer at skifte til 
en anden virksomhed,  
når de ikke selv kan  
bestemme, hvordan  
de modtager  
informationer. 

Risikoen for at miste en kunde

16% 11%

43%

4%

8%

0%

18%

67%

2%

7%

2%

1%

E-mail

Sms

Postkassen

Hjemmeside/app

Digital postkasse

De sociale medier

@
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4,2
er gennemsnitsværdien for 
gruppen af 18-34-årige, som 
er positive over for, at infor-
mationer fra myndigheder 
og virksomheder i stigende 
grad sendes digitalt – base-
ret på en skala fra 1 til 5, hvor 
1 er mest negativt og 5 mest 
positivt. Den tilsvarende 
gennemsnitsværdi for grup-
pen i alderen 64+ er 3,4.

Hvor mange forskellige skriftlige  
kontaktveje/kommunikationskanaler 
(touchpoints) har I i forhold til jeres kunder? 

 1-2            3-4         5-7        8+     

24%

34%

40%

3%

… når oplys-
ningerne er 
følsomme/
private.

45%

27%

34%

33%

14%

19%

2%

2%

2%

4%

43%

26%

29%

50%

3%

4%

1%

2%

0%

3%

9%

4%

0%

0%

n Det mener  
modtagerne 

n Det tror  
virksomhederne/
myndighederne

… når informa-
tionerne skal 
være tillids-
vækkende.

De kanaler, der fungerer bedst …

Breve E-mail Sms Hjemmeside/
app 

De sociale 
medier 

Digital post-
kasse

Breve E-mail Sms Hjemmeside/
app 

De sociale 
medier 

Digital post-
kasse

@

@
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Tema 2: Sådan ønsker kunderne at betale

Nordmændene modtager i dag ca. 13 
fakturaer om måneden, heraf 67% digitalt, 
og de betaler dem ofte med det samme i 
stedet for samlet en gang om måneden. 
Norge er sammen med Danmark det 

mest digitaliserede land, når det gælder 
betalinger. I Norge bruger virksomhederne 
dog ikke fakturaen til ekstra informationer 
og tilbud i samme omfang som i Danmark 
og Sverige.

Helst e-mail, tak!

EHF Invoice and  
Credit Note 3.0.
Difi, Direktoratet for forvaltning og 
ikt, lancerede for nylig en ny version 
af EHF Invoice and Credit Note 3.0. 
Det sker som et led i implemente-
ringen af EU-direktivet 2014/55/
EU. Den nye standard er baseret 
på PEPPOL BIS-standarden og blev 
lanceret sidst i august. 

Difi opfordrer folk, der admini-
strerer fakturaer, til at engagere sig 
i PEPPOL BIS- og EHF-arbejdsgrup-
per. Der er yderligere oplysninger 
på difi.no.  

N
ordmændene elsker e-mail. Især 
til fakturaer, aftaler og tilbud. 
Hele 62% foretrækker e-mail, 
mens gennemsnittet i Norden 
er 45%. Nordmændene mod-

tager i dag ca. 13 fakturaer om måneden, 
heraf 67% digitalt, og de betaler dem ofte 
med det samme i stedet for samlet en gang 
om måneden.  

Udviklingen går hurtigt inden for beta-
lingsløsninger. Samtidig stiger kundernes 
krav. For familier, som modtager mange 
fakturaer udstedt til forskellige familiemed-
lemmer, bliver det svært at holde styr på 
økonomien. Da fakturaer indeholder oplys-
ninger, der er følsomme for modtageren, 
bliver udfordringen endnu større. Følsom 
og privat kommunikation skal overholde 
særlige regler med specifikke kanaler og 
udformninger, der skal få modtageren til at 
føle sig tryg, og som reducerer det ubehag, 
der er forbundet med at betale regninger. 
Vi mennesker hader endnu mere at sige 
farvel til vores penge, end vi elsker at tjene 
dem, såkaldt tabsaversion. Derfor bør en 
faktura kommunikere andet og mere end 
bare tal. Betragt det som omvendt salg.  

Her gælder det om at reducere følelsen 

af tab – måske endda med et vedlagt relate-
ret tilbud? I Norge bruger virksomhederne 
ikke fakturaen til ekstra informationer og 
tilbud i samme omfang som i Danmark og 
Sverige. 

fakturaer modtager nord-
mændene i gennemsnit 

om måneden. Heraf er 67% 
digitale, og man betaler 

dem ofte med det samme, 
når de kommer.

13 

Faktura
Debetkort eller  

kreditkort
Paypal, Payson  
eller lignende

Vipps
Efterkrav

BANKEN
Pay …

59%
5%

7%

17%

Det vigtigste for e-handelsforbrugerne i forbindelse med betalingen

1%
Kilde: PostNord,  
E-handel i Norden 2018
Grundlag: Har købt varer på nettet 
den seneste måned (december)

10%

Via e-mailVia brev
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Kunder: I hvilken kanal  
foretrækker du at få fakturaer?

Virksomheder/myndigheder:  
Hvilken kanal bruger I, 
når I sender fakturaer?

Sådan ønsker kunderne at modtage fakturaer

Postkassen

E-mail

Netbank

Digital postkasse

@

Så stor en andel af de norske virksomheder bruger fakturaen til andet end betaling

Kun 5% af nordmændene  
synes, det er vigtigt at  
modtage fakturaer på papir.

Til andre kunderelaterede 
informationer

Til flere tilbud
fra virksomheden

Til tilbud fra 
samarbejdspartnere

76% 76%
100%

24% 24%

Ja

Nej

12 %
24 %

55 %

3 %

59 %
69 %

45 %

4 %
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Tema 3: Den digitale postkasse

Den norske regering besluttede i 2014, at 
digital kommunikation skal være hoved-
kanalen til kommunikation med borgere 
og virksomheder. I Norge er borgerne via 
personnummeret automatisk tilsluttet den 
digitale postkasse Altinn. Samtidig siger kun 

7 ud af 10 nordmænd, at de har en digital 
postkasse. Tilliden til kanalen er dog blevet 
meget stor. Betydeligt større, end virksom-
heder og myndigheder tror.  I Norge har 
det offentlige efter udbud valgt de digitale 
postkasser Digipost og e-Boks. 

D
anmark er det eneste land, hvor den 
digitale postkasse er mere udbredt 
end i Norge. Kendskabet til den digi-
tale postkasse er 95%, og 7 ud af 10 
nordmænd har en digital postkasse. 

Den norske regering besluttede i 2014, at digital 
kommunikation skal være hovedkanalen til 
kommunikation med borgere og virksomheder. 
Det har øget antallet af brugere. 

Alligevel er der lige så få virksomheder og 
myndigheder, som tilbyder digital postkasse i 
Norge som for eksempel i Sverige. De norske 
kunder har faktisk meget større tillid til den 
digitale postkasse, end virksomhederne tror. 
Især, når der er tale om følsomme eller private 
oplysninger eller informationer, der skal være 
tillidsvækkende, eller som skal kunne gemmes.  

I Norge har det offentlige efter udbud valgt 
de digitale postkasser Digipost og e-Boks. 
Digipost er udviklet af Posten Norge og blev lan-
ceret i 2011. Både e-Boks og Digipost bruges til 
kommunikation mellem private, virksomheder 
og det offentlige.  

Næstbedst i Norden

af alle nordmænd har en digital  
postkasse, men kun …

af de norske virksomheder har en digital postkasse.

73% 

14% 
44%

41%

1%

5% 10%

Grunden til, at modtagere ikke  
har valgt den digitale postkasse

Vil hellere kom-
munikere på en 

anden måde

Ønsker ikke at få 
endnu en kanal at 

holde styr på

Vidste ikke, at der 
findes digitale 

postkasser

Føles ikke 
sikkert Andet
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Finland

Finland er mere traditionel, 
men 70% af kunderne for-
venter alligevel, at kommu-
nikationen fra myndigheder 
og virksomheder er tilpas-
set til det sted i kundelivs-
cyklussen, de befinder sig.

Tema 3/ 
Den digitale  

postkasse
”Venter stadig  

på sit  
gennembrud”

SIDE 33

Tema 2/
Sådan ønsker 
kunderne at  

betale
”Husk at  

tilbyde fakturaer 
på papir”

SIDE 31

Tema 1/ 
En ny 

kompleks verden
”Enkelt  

og helst i  
postkassen”

SIDE 28
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Finland kan umiddelbart virke som et tra-
ditionsbundet land, men 70% af kunderne 
forventer alligevel, at kommunikationen fra 
myndigheder og virksomheder er tilpasset 
til det sted i kundelivscyklussen, de befinder 

sig. De forventer også, at al kontakt med 
virksomheden eller myndigheden er koor-
dineret og sammenhængende. Omnichan-
nel er måske mindre vigtigt i Finland end i 
resten af Norden, men det er stadig vigtigt. 

Tema 1: En ny kompleks verden

F
inland er det mest traditionspræge-
de land i Norden med hensyn til om-
nichannel og koordinerede kanaler. 
Finnerne foretrækker primært fysisk 
kommunikation og e-mail.  

Når det er sagt, synes 83% af finnerne, at 
det er temmelig vigtigt eller meget vigtigt 
selv at kunne vælge, hvordan virksomheder 
og myndigheder informerer dem. 

– De er i langt højere grad, end virksom-
hederne forestiller sig, parat til at afslutte 
relationen, hvis de ikke får mulighed for selv 
at vælge, siger Peter Callius, forretningsområ-
dechef, Media, Kantar Sifo, Stockholm. 

Og selv om kun 31% af de finske virksom-
heder og myndigheder har 5-7 touchpoints, 
har hele 13% otte eller flere touchpoints, 
hvilket er det højeste i Norden. Så det lader 
til, at der en vis forskel. 

Finland kan umiddelbart virke som et 
traditionsbundet land, men 70% forventer 
alligevel, at kommunikationen fra myndig-
heder og virksomheder er tilpasset til det 

sted i kundelivscyklussen, de befinder sig. 
De forventer også, at al kontakt med virk-
somheden eller myndigheden er koordine-
ret og sammenhængende. 

– Vi ser altså en verden, hvor virksomhe-
derne er nødt til at bruge mange forskellige 
touchpoints med en blanding af digitale 
og analoge kanaler tilpasset til formål og 
modtager, siger Peter Callius.

Og når man som virksomhed eller myn-
dighed har fået alt det på plads, kommer 
den måske vigtigste parameter: enkelhed. 
92% af nordboerne synes nemlig, det er 
vigtigt, at al kontakt med virksomheder og 
myndigheder er enkel og letforståelig.  

Tuuli Lehmusto er head of business to 
consumer i Ikano Bank i Finland:  

– Det ser ud til, at der er uoverensstem-
melse mellem, hvad kunderne faktisk 
ønsker, og hvordan de tror, deres adfærd er, 
samt hvordan virksomhederne tror, kunder-
nes adfærd er, og hvad de ønsker, siger hun 
og fortsætter:

– Virksomhederne foku-
serer for eksempel meget 
på e-mail, mens kunderne 
selv siger, at postkassen 
er den bedste kanal, hvis 
de skal reagere på et 
budskab. Virksomheder-
ne bruger desuden e-mail 
som deres hovedkanal, 
mens kunderne siger, at de ønsker at reduce-
re det antal e-mails, de modtager. 

Der findes allerede en teknologi, der tilpas-
ser informationerne afhængigt af kanal 
– såkaldt dynamisk kommunikation. Kom-
munikatorer arbejder også i stigende grad 
med triggerbaseret information baseret på 
kundens adfærd. 

Når du ved, hvordan dine kunder ønsker 
at modtage informationer, har du alle de 
værktøjer, du skal bruge for at tilpasse in-
formationerne til deres præferencer i stedet 
for til din virksomheds eller myndigheds 
mavefornemmelse.

Enkelt og helst fysisk

83%
 af finnerne synes, det er tem-
melig vigtigt eller meget vigtigt 
selv at kunne vælge, hvordan 
virksomheder og myndigheder 
informerer dem.

Tuuli Lehmusto
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Hvad synes modtagerne?
Hvad tror virksomhederne/ 

myndighederne?

Tilpasning af information til den enkelte modtager

100%

Enkel og letforståelig  
kundekontakt

Koordineret kontakt

Mulighed for at vælge kommunikationskanal

Mulighed for personlig kontakt

62%

86%

63%

80%

80%

79%

88%

75%

97%

86%

Grafikken viser dem, der har svaret Meget vigtigt og Temmelig vigtigt.

MODTAGERE:  
I hvilken af følgende kanaler 
foretrækker du at få skriftlig 

kommunikation?

VIRKSOMHEDER/ 
MYNDIGHEDER: Hvilken  
skriftlig kommunikationskanal 
bruger I mest?

35%

48%

2%

4%

2%

1%

21%

42%

0%

12%

0%

15%

E-mail

Sms

Postkassen

Hjemmeside/app

Digital postkasse

De sociale medier

@

29% 14%
Så mange af kunder-
ne skifter, forsøger at 
skifte eller overvejer 
at skifte til en anden 
virksomhed, når de 
ikke selv kan bestem-
me, hvordan de mod-
tager informationer. 

Så mange kunder svarer efter 
virksomhedernes opfattelse ja 
på spørgsmålet om, hvorvidt 
de skifter, forsøger at skifte 
eller overvejer at skifte til en 
anden virksomhed, når de ikke 
selv kan bestemme, hvordan 
de modtager informationer. 

Risikoen for at miste en kunde

Fem vigtige parametre i dialogen med kunderne
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Hvor positivt ser finnerne på, at virksomheder og 
myndigheder digitaliserer deres kommunikation? 

17%

39%

23%

9%
6%

Meget
positivt

Temmelig  
positivt

Hverken 
positivt

eller negativt

Temmelig
negativt

Meget
negativt

Finnerne er de nordboere, der er 
mest negative over for digitaliserin-
gen. Der er dobbelt så mange som 
i Sverige og Norge, der ser meget 
negativt på digitaliseringen. 

13% af de finske virksomheder har otte eller 
flere skriftlige kontaktveje/kommunika-
tionskanaler i forhold til deres kunder.

… når oplys-
ningerne er 
følsomme/
private.

40%

44%

51%

64%

17%

11%

5%

2%

1%

3%

7%

6%

45%

38%

5%

4%

1%

6%

1%

1%

7%

4%

1%

1%

n Det mener modtagerne 

n Det tror virksomhederne/
myndighederne

… når informa-
tionerne skal 
være tillids-
vækkende.

De kanaler, der fungerer bedst …

Breve E-mail Sms Hjemmeside/
app 

De sociale 
medier 

Digital post-
kasse

Breve E-mail Sms Hjemmeside/
app 

De sociale 
medier 

Digital post-
kasse

@

@
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Det er vigtigt for alle nordboerne at få fak-
turaer på papir, men det betyder allermest 
for finnerne. Finnerne er generelt mere 
forsigtige og mindre villige til at betale 
med kort end deres nordiske naboer. 

Overførsel via netbank er den mest popu-
lære betalingsform på nettet. Det skyldes 
sandsynligvis, at man ikke er kommet lige 
så langt med omstillingen til e-handel som 
sine nabolande.

B
landt nordboerne er det finnerne, 
der modtager flest fakturaer om 
måneden. Ca. 14. Heraf kom-
mer kun 53% digitalt, hvilket er 
det næstlaveste i Norden efter 

Sverige (51%). Finnerne foretrækker at få 
fakturaer via netbank (Verkkopankki), men 
også via postkassen, og man betaler dem 
forholdsvis spredt i løbet af måneden.  

Det er vigtigt for alle nordboerne at få 
fakturaer på papir, men det betyder aller-
mest for finnerne. Samtidig går udviklingen 
hurtigt inden for betalingsløsninger. Antal-
let af løsninger vokser år for år, og samtidig 
stiger kundernes krav. 

 Da fakturaer indeholder oplysninger, 
der er følsomme for modtageren, bliver 
udfordringen endnu større. Følsom og pri-
vat kommunikation skal overholde særlige 

regler med specifikke kanaler og udform-
ninger, der skal få modtageren til at føle 
sig tryg, og som reducerer det ubehag, der 
er forbundet med at betale regninger. Vi 
mennesker hader endnu mere at sige farvel 
til vores penge, end vi elsker at tjene dem, 
såkaldt tabsaversion. Derfor bør en faktura 
kommunikere andet og mere end bare tal. 
Betragt det som omvendt salg. Her gælder 
det om at reducere følelsen af tab – måske 
endda med et vedlagt relateret tilbud? Det 
er en mulighed, som finske virksomheder 
og myndigheder – ligesom i Norge – ikke 
udnytter i noget videre omfang. 

Finnerne er generelt mere forsigtige og 
mindre villige til at betale med kort end de-
res nordiske naboer. Overførsel via netbank 
er den mest populære betalingsform på 
nettet. Det skyldes sandsynligvis, at man 

ikke er kommet lige så langt med omstil-
lingen til e-handel som sine nabolande, og 
at man ikke føler sig helt tryg ved at afgive 
sine kortoplysninger på nettet. 

 

Helst på papir

fakturaer modtager finnerne i 
gennemsnit om måneden. Her-
af er 53% digitale. Man betaler 

fakturaerne forholdsvis spredt i 
løbet af måneden.  

14 

Top 5 Mest populære 
betalingsformer  
ved e-handel
1.  Overførsel via netbank 30%
2. Faktura 27%   Via brev: 16% 
               Via e-mail: 11%
3. Debetkort eller kreditkort 26%
4. Paypal, Payson eller lignende 12%
5. Kontantbetaling ved levering 2%

Kilde: PostNord, E-handel i Norden 2018
Grundlag: Har købt varer på nettet den seneste 
måned (december)

Tema 2: Sådan ønsker kunderne at betale
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Kunder:
I hvilken kanal foretrækker 
du at få fakturaer?

Virksomheder/myndigheder:
Hvilken kanal bruger I, 
når I sender fakturaer?

FAKTURA

Postkassen:
31%

E-mail:
22%

Sms:
1%

Hjemmeside/app:
0%

Netbank:
28%

Digital postkasse:
3%

I tvivl/ved ikke:
5%

Postkassen:
59%

E-mail:
49%

Sms:
1%

Hjemmeside/app:
5%

Netbank:
53%

Digital postkasse:
4%

I tvivl/ved ikke:
5%

84% bruger 
fakturaen 

til andre kunderelaterede 
informationer

45% bruger 
fakturaen  

til flere tilbud fra  
virksomheden

10% bruger 
fakturaen 

til tilbud fra sam- 
arbejdspartnere
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Tema 3: Den digitale postkasse

Kendskabet til digitale postkasser er helt 
klart mindst i Finland. Kun 48%.
Alligevel har 6 ud af 10 finner en digital post-
kasse – ligesom i Sverige – men de finner, 
som ikke har en digital postkasse, ser mere 

negativt på at få en, end det er tilfældet i de 
andre nordiske lande. Finnerne foretrækker 
i stedet den fysiske postkasse, e-mail og net-
bank. Virksomhederne og myndighederne 
har samme holdning.

af virksomhederne  
i Finland har en  

digital postkasse.

af modtagerne i Finland  
har en digital 

postkasse.

af modtagerne i Finland 
ved, at der findes 

digitale postkasser.

17%

57%

48%

D
en digitale postkasse kæmper en 
hård kamp i Finland. Kendskabet 
er kun 48%, og det er helt klart 
det mindste i Norden.  

Finland har en digital post-
kasse, NetPosti. Den ejes af Posti, som er 
Finlands pendant til PostNord. I alt har ca. 
800.000 (2017) finner over 15 år tilsluttet sig 
NetPosti.  

NetPosti bruges i et vist omfang af det 
offentlige, men den offentlige sektor har 
også udviklet sin egen løsning – Suomi.fi – 
til digital kommunikation med borgere og 
virksomheder. 

Alligevel har 6 ud af 10 finner en digital 

postkasse – ligesom i Sverige – men de 
finner, som ikke har en digital postkasse, ser 
mere negativt på at få en, end det er tilfæl-
det i de andre nordiske lande. Den vigtigste 
årsag til, at man ikke ønsker at få en digital 
postkasse, er, at man hellere vil modtage 
informationer i den fysiske postkasse, via 
e-mail eller netbank. Man ønsker desuden 
ikke at få endnu en kanal at holde styr på. 

Virksomhederne og myndighederne har 
nogle af de samme grunde til ikke at tilbyde 
digital postkasse: De vil ikke have for mange 
kommunikationskanaler, og de mener, at 
kunderne foretrækker at kommunikere i 
andre kanaler. 

Den digitale hvad?

Vidste ikke, 
at de findes

Vil hellere 
kommuni-
kere på en 

anden måde

Ønsker ikke 
at få endnu 
en kanal at 

holde styr på

Føles ikke 
sikkert

Besværligt 
at begynde 
med noget 

nyt

3% 43% 38% 8% 5%

Grunden til, at modtagere ikke har valgt den digitale postkasse
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MODTAGERE: Hvilken af følgende skriftlige kommunikationskanaler fungerer bedst, 
når informationerne ...?

   Alle Danmark Finland Norge       Sverige

Skal fange din opmærksomhed
Fysisk brev   36  26  48  30  42  
E-mail    24  26  19  30  21    
Sms   13  6  16  16  12     
Via virksomhedens/myndighedens
hjemmeside/app  2  1  2  2  3      
Via de sociale medier   4  5  3  6  4      
Via digital postkasse   11  23  4  7  10   
I tvivl, ved ikke   10  12  9  9  9     

Skal få dig til at føle dig værdsat som kunde
Fysisk brev   43  34  63  33  43   
E-mail    22  27  12  30  20 
Sms    5  3  5  7  7   
Via virksomhedens/myndighedens
hjemmeside/app   1  1  1  2  1       
Via de sociale medier   1  1  1  1  0     
Via digital postkasse   6  10  3  4  7      
I tvivl, ved ikke   21  24  16  23  22   

Skal få dig til at reagere
Fysisk brev   33  21  50  24  40 
E-mail    29  30  22  40  25   
Sms    7  3  9  11  6     
Via virksomhedens/myndighedens
hjemmeside/app  2  1  2  2  3      
Via de sociale medier   1  1  1  1  1       
Via digital postkasse   13  29  5  7  12     
I tvivl, ved ikke   14  15  12  16  15     

Indeholder mange oplysninger
Fysisk brev   34  33  32  23  48  
E-mail    37  29  41  49  26   
Sms    2  0  2  6  1      
Via virksomhedens/myndighedens
hjemmeside/app   5  2  8  4  8    
Via de sociale medier   1  0  2  1  0    
Via digital postkasse   2  27  4  7  9    
I tvivl, ved ikke   9  9  11  9  8    

Skal kommunikeres hurtigt
Fysisk brev   4  3  5  2  4      
E-mail    49  51  46  48  49   
Sms    32  20  35  40  31    
Via virksomhedens/myndighedens
hjemmeside/app   1  0  1  1  2      
Via de sociale medier   2  3  2  2  1       
Via digital postkasse   8  17  4  4  9      
I tvivl, ved ikke   5  5  7  4  4      

Skal bruges senere
Fysisk brev   12  6  9  14  18   
E-mail    64  68  65  65  57   
Sms    4  2  8  4  3     
Via virksomhedens/myndighedens
hjemmeside/app   1  1  1  1  2      
Via de sociale medier   3  4  3  2  1     
Via digital postkasse   6  9  2  4  8   
I tvivl, ved ikke   11  10  11  11  12    

Skal give et godt indtryk af afsenderen
Fysisk brev    40  33  52  34  44 
E-mail    22  23  17  29  17 
Sms    1  1  2  1  1 
Via virksomhedens/myndighedens
hjemmeside/app   5  3  4  5  7 
Via de sociale medier   1  1  1  1  0 
Via digital postkasse   9  14  4  8  12 
I tvivl, ved ikke   22  25  21  21  20 

Er følsomme/private
Fysisk brev    45  33  61  34  52 
E-mail    13  9  17  14  11 
Sms    2  2  5  2  2 
Via virksomhedens/myndighedens
hjemmeside/app    2  1  1  2  2 
Via de sociale medier   0  0  1  0  0 
Via digital postkasse   31  48  7  43  24 
I tvivl, ved ikke   7  8  9 5  8 

Skal være tillidsvækkende
Fysisk brev    44  28  64  33  52 
E-mail    14  14  11  19  10 
Sms    1  1  2  2  1 
Via virksomhedens/myndighedens
hjemmeside/app   3  2  3  4  5 
Via de sociale medier    0  0  0  1  0 
Via digital postkasse   22  37  6  26  20 
I tvivl, ved ikke   15  19  13  16  13 

Skal være nemme at overskue
Fysisk brev    32  30  36  24  39 
E-mail    37  36  29  50  31 
Sms    5  2  10  3  4 
Via virksomhedens/myndighedens
hjemmeside/app   4  2  3  5  8 
Via de sociale medier   1  1  2 1  0 
Via digital postkasse  9  17  3  7  9 
I tvivl, ved ikke   12  12  17  10  9 

Skal kunne gemmes
Fysisk brev    27  19  26  21  40 
E-mail    43  35  54  47  37 
Sms    1  0  2  1  1 
Via virksomhedens/myndighedens
hjemmeside/app   1  0  1  1  1 
Via de sociale medier   0  0  0  1  0 
Via digital postkasse   22  39  7  24  16 
I tvivl, ved ikke   6  6  9  5  5 

Skal være tilgængelige, 
uanset hvor du er
Fysisk brev    4  3  7  2  2 
E-mail    53  47  48  59  58 
Sms    14  9  21  15  12 
Via virksomhedens/myndighedens
hjemmeside/app   4  1  7  3  5 
Via de sociale medier   1  2  2  1  0 
Via digital postkasse   17  32  4  15  18 
I tvivl, ved ikke   7  6  11  5  5 

   Alle Danmark Finland Norge          Sverige

Tema: Det er komplekstOversigt
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MODTAGERE: Hvor mange forsendelser fra virksomheder/myndigheder  
modtager du i gennemsnit om ugen i de forskellige kanaler?

  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Postkassen
0    11  21  6  13  5                
1-4   30  27  28  33  34             
5-19    13  7  19  9  16              
20+   4  3  7  3  4                
I tvivl, ved ikke  41  43  40  42  41              
Gennemsnit   7  4  12  4  6                

Digital postkasse
0   17  6  19  30  16               
1-2   35  39  30  28  41                
3-9   6  9  6  2  4                 
10+   6  9  14  1  2                  
I tvivl, ved ikke  37  37  31  40  36               
Gennemsnit   5  7  10  1  3                  

E-mail
0   4  5  4  4  6                   
1-4   18  17  15  20  20                
5-19   19  18  19  21  19                 
20+   22  22  26  23  18                 
I tvivl, ved ikke  36  38  37  32  37                
Gennemsnit   24  23  36  22  17                 

Sms
0  3  32  20  18  22                
1-2   25  20  28  27  24                
3-9   13  9  13  17  14                 
10+    6  5  6  7  6                  
I tvivl, ved ikke  33  35  33  32  34                
Gennemsnit 3   3  4  3  3                  

MODTAGERE: Er du tilfreds med den mængde meddelelser, du får i de forskellige 
kommunikationskanaler i dag, eller foretrækker du mere eller mindre kommuni-
kation i de forskellige kanaler? 

  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Postkassen
Ønsker mere  6  7  9  4  3                   
Er tilfreds, som det er  57  56  63  58  50                
Ønsker mindre  30  30  20  31  39                
I tvivl, ved ikke  7  6  7  7  8                  

Digital postkasse
Ønsker mere   16  14  13  18  21                  
Er tilfreds, som det er  63  69  67  57  59                 
Ønsker mindre  13 13  13  14  12                  
I tvivl, ved ikke  7  4  6  11  7                   

E-mail
Ønsker mere  7  7  8  7  5                   
Er tilfreds, som det er  49  53  48  51  45                
Ønsker mindre  38  35  37  37  43                
I tvivl, ved ikke  5  5  6  4  7                   

Sms
Ønsker mere   2  1  3  2  2                   
Er tilfreds, som det er  53  61  48  53  49                
Ønsker mindre  38  28  42  39  42                
I tvivl, ved ikke  8  9  8  6  7                   

MODTAGERE: Hvor vigtigt er det for dig, at du selv kan vælge, hvordan virksom-
heder og myndigheder informerer dig?

  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Slet ikke vigtigt  2  2  2  2  3 
Ikke særlig vigtigt  11  8  9  13  14 
Temmelig vigtigt  44  41  45  47  44 
Meget vigtigt  39  46  38  34  37 
I tvivl, ved ikke  4  4  6  3  2 
Gennemsnit  3,2  3,4  3,3  3,2  3,2 

MODTAGERE: Hvor vigtigt er det for dig, at alle trin i kontakten med en virksom-
hed/myndighed er letforståelige og enkle?

  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Slet ikke vigtigt   1  0  2  1  0 
Ikke særlig vigtigt  4  3  4  4  4 
Temmelig vigtigt  41  45  40  42  37 
Meget vigtigt  49  46  46  49  55 
I tvivl, ved ikke  5  6  8  4  3 
Gennemsnit  3,5  3,5  3,4  3,5  3,5 
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VIRKSOMHEDER: Hvor mange forskellige skriftlige kontaktveje/ 
kommunikationskanaler (touchpoints) har I i forhold til jeres kunder?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
1-2  19  21 18 24 15                
3-4   33 33 37 34 30               
5-7   38 38 31 40 45               
8+   8  7 10 3 11                 

MODTAGERE: Hvor vigtigt er følgende for dig i kontakten med en  
virksomhed/myndighed?
At informationerne i de forskellige kommunikationskanaler 
er individuelt tilpasset til dig
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Slet ikke vigtigt  3  2  4  3  2                  
Ikke særlig vigtigt  21  21  18  26  20               
Temmelig vigtigt  45  47  44  44  48               
Meget vigtigt  20  21  18  18  23               
I tvivl, ved ikke  11  10  16  10  7                  
Gennemsnit   2,9  3,0  2,9  2,9  3,0              

At alle trin i kontakten med virksomheden/myndigheden er letforståelige og 
enkle
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Slet ikke vigtigt  1  0  2  1  0                  
Ikke særlig vigtigt  4  3  4  4  4                  
Temmelig vigtigt  41  45  40  42  37                
Meget vigtigt  49  46  46  49  55               
I tvivl, ved ikke  5  6  8  4  3                  
Gennemsnit   3,5  3,5  3,4  3,5  3,5               

At al din kontakt med virksomheden/myndigheden er koordineret og  
sammenhængende
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Slet ikke vigtigt  1  0  2  1  1                   
Ikke særlig vigtigt  7  4  9  5  9                  
Temmelig vigtigt  45  49  41  46  44               
Meget vigtigt  35  40  22  41  38                
I tvivl, ved ikke  12  6  27  8  8                  
Gennemsnit   3,3  3,4  3,1  3,4  3,3               

At du kan vælge, hvilken kommunikationskanal/hvilke kommunikations- 
kanaler du modtager hvilken kommunikation i
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Slet ikke vigtigt  1  2  2  1  1                  
Ikke særlig vigtigt  14  20  9  14  13                
Temmelig vigtigt  49  48  49  52  49               
Meget vigtigt  28  23  31  28  32                
I tvivl, ved ikke  7  8  9  5  5                  
Gennemsnit   3,1  3,0  3,2  3,1  3,2               

Mulighed for personlig kontakt
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Slet ikke vigtigt  3  1  2  5  3                  
Ikke særlig vigtigt  18  7  10  29  22                
Temmelig vigtigt  39  41  39  39  38               
Meget vigtigt  35  45  41  22  34                
I tvivl, ved ikke  6  6  8  6  4                  
Gennemsnit   3,1  3,4  3,3  2,8  3,1                

VIRKSOMHEDER: Hvor vigtige er følgende fokusområder for jer i fremtiden?
Individuel tilpasning af kunderejsen
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Meget vigtigt  49 58 41 49 50               
Temmelig vigtigt  30 28 34 31 29               
Ikke særlig vigtigt  8 7 10 8 9                  
Slet ikke vigtigt  4 2 3 8 1                   
I tvivl, ved ikke  8 5 12 4 11                 

At det bliver nemmere for kunderne at bruge vores tjenester/produkter
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Meget vigtigt  62 63 54 66 67                 
Temmelig vigtigt  27 27 34 24 22                 
Ikke særlig vigtigt  5 5 7 4 5                    
Slet ikke vigtigt  2 1 1 3 1                     
I tvivl, ved ikke  4 4 4 3 5                    

 At al kontakt med kunderne er koordineret og sammenhængende
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Meget vigtigt  54 56 45 60 57                  
Temmelig vigtigt  34 33 41 31 31                   
Ikke særlig vigtigt   8 8 11 7 7                     
Slet ikke vigtigt  1 0 1 1 1                      
I tvivl, ved ikke  3 2 2 2 4                     

At vores kunder kan vælge, i hvilken kommunikationskanal de modtager 
hvilken kommunikation
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Meget vigtigt  29 25 29 26 34                    
Temmelig vigtigt  46 37 50 51 46                   
Ikke særlig vigtigt  17 26 17 12 15                     
Slet ikke vigtigt  5 6 3 6 2                        
I tvivl, ved ikke  4 5 1 5 3                         

At vores kunder har mulighed for at få personlig kontakt
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Meget vigtigt 69 76 79 42 77                       
Temmelig vigtigt  22 21 18 30 17                      
Ikke særlig vigtigt 7 2 1 19 6                       
Slet ikke vigtigt 2 0 - 6 0 
I tvivl, ved ikke 1 - 1 3 0 

VIRKSOMHEDER: Hvor enig er du i følgende udsagn? Vi tager som virksomhed 
hensyn til vores kunders ønsker, når vi vælger vores skriftlige kommunikations-
kanaler.
    Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Meget enig         42 58 29 43 37 
Temmelig enig  45 31 56 46 47 
Hverken eller    9 7 9 6 11 
Temmelig uenig    3 2 5 1 2 
Meget uenig          1 1 0 2 1 
I tvivl, ved ikke    1 1 - 2 1 

MODTAGERE: I hvilken kanal foretrækker du at modtage skriftlig kommunikati-
on, når der er tale om administrativ kommunikation fra virksomheder/myndig-
heder, hvor du er kunde?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Postkassen   23  11  41  13  29                     
E-mail   46  46  38  62  35                    
Sms   2  1  2  3  1                        
Deres hjemmeside/app 1  0  0  1  0                       
Netbank   9  1  8  11  13                     
Digital postkasse  17  37  5  8  18                      
De sociale medier  0  0  0  0  -                        
I tvivl, ved ikke  4  4  6  2  3                        

MODTAGERE: I hvilken kanal foretrækker du at modtage skriftlig kommunika- 
tion, når der er tale om markedsføringskommunikation fra virksomheder/ 
myndigheder, hvor du er kunde?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Postkassen   22  16  35  16  23 
E-mail   60  67  48  67  59 
Sms    2  1  2  2  3 
Deres hjemmeside/app 5  4  4  7  4 
Digital postkasse  3  3  2  2  4 
De sociale medier  1  2  1  1  0 
I tvivl, ved ikke  7  7  9  5  7 

MODTAGERE: I hvilken kanal foretrækker du at modtage skriftlig kommunika- 
tion, når der er tale om markedsføringskommunikation fra virksomheder/ 
myndigheder, hvor du ikke er kunde?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Postkassen  24  19  33  20  25                      
E-mail   29  32  29  28  25                        
Sms   2  1  1  2  2                        
Deres hjemmeside/app 19  17  10  24  24                      
Digital postkasse  2  2  2  2  3                         
De sociale medier  5  8  4  5  3                        
I tvivl, ved ikke  19  21  20  19  18                       

Tema: Det er komplekstTema 1: En ny kompleks verden
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MODTAGERE: Hvad er din holdning til, at informationer fra virksomheder og 
myndigheder i stigende grad er digitale?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Meget negativ  4  2  6  3  3 
Temmelig negativ  7  6  9  7  7 
Hverken positiv  
eller negativ  20 19  23  20  19 
Temmelig positiv  36  32  39  38  36 
Meget positiv  28  37  17  29  30 
I tvivl, ved ikke  4  4  6  2  4 
Gennemsnit  3,8  4,0  3,6  3,8  3,9 

VIRKSOMHEDER: Hvor stor en andel af jeres virksomheds samlede skriftlige 
kommunikation, anslår du, er hhv. fysisk (dvs. udsendt på papir) og digital? 
Fysisk
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
0-25   62 74 62 69 43  
26-50   24 21 24 19 32 
51-75   7 2 9 5 13 
76-100   6 3 4 6 9 
I tvivl, ved ikke  1 1 1 - 3  
Gennemsnit, fysisk  26 18 25 23 36 

Digital
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
0-25   7 3 5 6 12 
26-50   18 13 21 13 25 
51-75   15 12 13 13 20 
76-100   60 71 61 67 40 
I tvivl   1 1 1 0 3 
Gennemsnit, digital  74 82 75 77 64 

Hvordan tror du, fordelingen ser ud om tre år? 
Fysisk
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
0-25   77 87 75 84 62 
26-50   18 10 21 12 29 
51-75   2 1 3 2 4 
76-100   1 2 1 1 2 
I tvivl, ved ikke  1 - 1 0 3 
Gennemsnit, fysisk  16 12 17 13 23 

Digital
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
0-25   2 2 1 1 3 
26-50   8 6 9 6 13 
51-75   14 7 16 11 23 
76-100   74 85 73 81 57 
I tvivl   1 - 1 - 3 
Gennemsnit, digital  84 88 83 87 77 

MODTAGERE: Hvordan påvirker det dig som kunde, når en virksomhed/ 
myndighed ikke giver dig mulighed for selv at bestemme, hvordan du  
modtager informationer?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Jeg skifter eller forsøger at
skifte virksomhed  9  9  11  10  7 
Jeg overvejer at  
skifte virksomhed  23 19  27  24  22 
Jeg kontakter  
virksomheden og 
klager    8  9  9  8  8 
Jeg bliver irriteret, men  
foretager mig ikke noget  28  33  21  29  30 
Det påvirker mig  
slet ikke   19  20  20  17  21 
Andet   1  1  1  1  1 
I tvivl, ved ikke  11  10  12  10  11 

VIRKSOMHEDER: Hvordan tror I, det påvirker jeres kunder, når de ikke selv  
kan bestemme, hvordan de modtager informationer?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
De skifter eller  
forsøger at 
skifte virksomhed  3 3 3 4 2 
De overvejer at  
skifte virksomhed  9 7 11 9 8 
De kontakter os og  
klager    30 28 29 28 35 
De bliver irriterede, men   
foretager sig ikke noget  17 18 17 13 18 
Det påvirker dem slet  
ikke/lidt eller meget lidt  35 39 36 37 29 
Andet   1 1 1 1 2 
I tvivl, ved ikke  5 3 4 7 6 
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MODTAGERE: Hvor mange fakturaer modtager du/din husstand i gennemsnit 
om måneden?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
0   2  8  0  1  0 
1-4   18  26  20  13  12 
5-19   41  16  38  46  62 
20+   5  2  7  5  5 
I tvivl, ved ikke  34  47  35  35  20 

MODTAGERE: Omtrent hvor mange af dine eller din husstands regninger/ 
fakturaer modtager du digitalt?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
0-10%    17  12  19  14  23 
11-20%   3  1  4  2  5 
21-30%   3  1  4  2  5 
31-40%   2  0  3  1  2 
41-50%   6  4  8  5  9 
51-60%   2  1  3  1  3 
61-70%   3  1  4  3  3 
71-80%   10  9  8  10  13 
81-90%   13  13  11 17  10 
91-100%   23  31  16  28  15 
Ved ikke   18  26  19  17  13 
Gennemsnit  60,1  70,4  52,6  67,3  50,7 

MODTAGERE: Hvornår betales husstandens fakturaer normalt?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Med det samme, når 
fakturaen kommer 32  46  29  35  20 
En gang om ugen  15  16  20  18  6 
Nogle gange 
om måneden  26  16  37  33  18 
En gang om måneden  25  21  12  13  56 
Sjældnere   1   1  2  1  0 

MODTAGERE: Hvordan foretrækker du at modtage dine regninger/fakturaer?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
I postkassen  20  15  31  12  22               
Via e-mail   25  39  22  24  14               
Via sms   1  0  1  1  1                  
På afsenderens  
hjemmeside eller app  0   -  0  1  0                
I netbanken  41  14  38  55  54              
Digital postkasse  9  25  3  3  6                
Andet   1  1  1  2  1                 
I tvivl, ved ikke  4  6  5  2  3                

VIRKSOMHEDER: I hvilke kommunikationskanaler tilbyder I kunderne mulig-
hed for at betale fakturaer?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Netbank   67 79 76 52 61 
Sms   3 4 - 4 3 
Swish   21 32 9 17 26 
Kreditkort   38 51 44 29 28 
Elektronisk  
indbetalingskort   25 - 51 - 48 
Digital postkasse  7 9 7 4 8 
Betalingsservice  32 37 26 35 31 
E-mail  9 - - 37 - 
Mobilfaktura 3 - - 4 - 
I tvivl, ved ikke  11 8 8 15 15 

VIRKSOMHEDER: Hvilke kommunikationskanaler sender I jeres fakturaer i?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
I postkassen  53 25 59 59 69 
Via e-mail   62 80 49 69 51 
Via sms   1 0 1 3 0 
På jeres hjemmeside  
eller via app 2  1 5 2 1 
Via netbank  28 6 53 45 9 
Digital postkasse  5 9 4 4 3 
Andet   8 9 11 5 5 
I tvivl, ved ikke  5 5 5 3 8 

VIRKSOMHEDER: Bruger I nogensinde fakturaen til at informere jeres kunder 
om andet end betaling?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Ja   22 27 19 17 26  
Nej   73 71 77 79 66 
I tvivl, ved ikke  4 2 3 4 8 

VIRKSOMHEDER: På hvilke af følgende måder bruger I fakturaen? 

Til andre kunderelaterede informationer
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Ja   85 86 84 76 91 
Nej   14 13 16 24 8 
I tvivl/ved ikke  1 1 - - 2 

Til tilbud fra vores virksomhed
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Ja   35 34 45 24 37 
Nej   63 63 55 76 61 
I tvivl/ved ikke  1 2 - - 2 

Til tilbud fra vores samarbejdspartnere
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Ja  7 5 10 - 11 
Nej   92 93 90 100 87 
I tvivl/ved ikke  1 2 - - 2 

MODTAGERE: Hvordan betales husstandens fakturaer?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Netbank   87  85  94  78  94 
Sms   0  0  -  1  - 
Swish   4  6  1  6  3 
Kreditkort   4  6  1  6  2 
Elektronisk  
indbetalingskort  2  -  2 -  5 
Digital postkasse  1  1  1  2  2 
Betalingsservice  28  33  5  51  18 
Siirto- maksujärjestelmä 0  -  0  -  - 
Via e-mail   2  -  -  6  - 
Via mobilfaktura  1  -  1  5  - 
I tvivl, ved ikke  2  1  2  5  1 

Tema: Det er komplekstTema 2: Sådan ønsker kunderne at betale
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Detaljerede resultater

Tema: Det er komplekstTema 3: Den digitale postkasse

MODTAGERE: Ved du, at der findes digitale postkasser, og at du kan få kommu-
nikation fra virksomheder og myndigheder, som har en digital postkasse?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Ja   77  71  48  95  84 
Nej   16  17  41  2  8 
I tvivl, ved ikke  7  12  10  3  8 

VIRKSOMHEDER: Har jeres virksomhed/myndighed en digital postkasse, dvs. 
har jeres kunder mulighed for at vælge at få kommunikation fra jer i en digital 
postkasse?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Ja   18 31 17 14 13 
Nej   72 56 77 79 75 
I tvivl, ved ikke  9 12 7 7 11 

MODTAGERE: Hvorfor har du ikke en digital postkasse?
  Alle Danmark Finland Norge          Sverige
Vidste ikke, at der findes
digitale postkasser  2   -  3  1  1 
Vil hellere 
kommunikere på
en anden måde  43  60  43  44  39 
Ønsker ikke endnu
en kanal at holde 
styr på   39  16  38  41  42 
Føles ikke sikkert   7  14  8  5  6 
Besværligt at begynde 
med noget nyt  5  10  5  0  8 
Andet   5  -  4  8  4 

Forbrugere/modtagere   Køn   Alder     Land     

   Alle Mand Kvinde  18-34 35-49  50-64  65+ Danmark  Finland  Norge  Sverige

Antal interview   4145  2085  2060  961  886  1106  1192 1006 1004 1135 1000

 
     
Virksomheder/myndigheder  Branche       Antal ansatte   

   Alle  Detailhandel   Offentlig sektor  Service og tjenester  Andre 10-19 20-49 50-

Antal interview   2853 373               259  1476  406 1150 1039 651

   
   Norden Sverige Norge  Danmark Finland

Antal interview  2853  809  390  1166  488

Så mange fra hver kategori deltog i undersøgelsen
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