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nder industrialiseringen var
der brug for arbejdere, som
kunne følge instruktioner, og
funktionærer, der kunne lære
regler udenad. I dag er stadig
flere af disse opgaver ved at forsvinde på
grund af automatisering. De egenskaber, der
i stedet efterspørges, er medarbejdere med
gode evner til at løse problemer, samarbejde
og få nye ideer.
I de 100 år, vi har eksisteret som virksomhed, har vi oplevet, at ny teknologi
fundamentalt har ændret vores forudsætninger for at kommunikere. Nye ideer har
ført til nye forretninger. Vi har kunnet
blive ved med at være relevante for vores
kunder, fordi vi har haft modet til at
udvikle os.
Derfor ved vi, at den digitale omstilling,
som vi og vores kunder står over for, ikke
bare er en teknologisk omstilling, men også
åbner en verden af muligheder for dem,
der tør.
Innovation kommer ikke bare fra agile
konkurrenter og unicorn-virksomheder.
Den kan opstå overalt, hvor der er en kultur,
der ikke spænder ben for nytænkning.
Det kan være svært overhovedet at forestille sig, hvor teknologien vil føre os hen i
fremtiden. Men et åbent sind er en forudsætning for at kunne følge med på digitaliseringsrejsen.
Tænk, hvis vi kunne overføre hvad som
helst fra vores fantasi til virkelighedens
verden. Sådan siger Galit Ariel, som arbejder
med augmented reality. Du møder hende i
dette nummer af Smarter Communication
Magazine. Og ”Tænk, hvis” er måske de to
vigtigste ord, du kan tage med dig og bruge
til at reflektere kreativt over dine kundetilbud.
Det svenske skattevæsen fik brugerne til
at hjælpe med at udvikle nye e-tjenester,
Brio fandt balancen mellem tradition og
innovation, og Onefootball anlagde en løbebane på kontoret. Et fællestræk for de virksomheder, du møder i dette nummer, er, at
de bruger deres fantasi til at håndtere
udfordringer.
Med temaet Play giver vi dig inspiration
til en kreativ, disruptiv og sjov digitaliseringsproces.

Vi er PostNord
Strålfors
PostNord Strålfors udvikler og
tilbyder kommunikationsløsninger, der giver virksomheder
med mange kunder og leverandører helt nye muligheder for
stærkere og mere personlige
kunderelationer. Med vores digitale platform leverer vi sømløs
kommunikation, uanset hvilken
kanal modtageren efterspørger.
PostNord Strålfors indgår i PostNord-koncernen, Nordens førende
kommunikations- og logistikleverandør. Vi har aktiviteter i Danmark,
Sverige, Norge og Finland, hvor
vores 750 medarbejdere
omsætter for 2,1 mia. SEK (2017).

Du kan altid finde det sidste nye
om kommunikationsløsninger på
www.postnordstralfors.dk

Vær med i vores gruppe, hvis du søger job eller har forretninger med os:
linkedin.com/company/stralfors

Vores nyhedsbrev hedder
News Direct. Tilmeld dig her:
www.postnordstralfors.dk/
nyhedsbrev

Du er vel klar over, at du kan se film
om vores løsninger på
youtube.com/StralforsDenmark

Se vores film om alle vores
løsninger og events på vimeo.com/
channels/stralforsdanmark
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DERFOR ER LEG NØGLEN TIL INNOVATION
Flere af de digitale teknologier, som i dag står højt på dagsordenen,
kommer oprindelig fra leg og underholdning. Det og meget mere kan du
læse om i dette nummer af Smarter Communication Magazine. På forsiden
kan du se tre gadgets, som har bidraget til nutidens brug af 3D og VR.

6–11

Hvordan bringer man
trætoget ind i fremtiden?
Erik Söderlind, designchef
i Brio, udvikler legeoplevelser, som både tiltaler de
yngste digitale brugere og
deres forældre.

14–17

Udforsk virkeligheden
på ny, opfordrer AR-fortaleren Galit Ariel. Hun tror, at
ny teknologi kan gøre verden sjovere og mere social.

22–23

18–21

Hvordan kan en 100-årig
blive ved med at være relevant? Elisabeth Wesselson
fortæller, hvordan PostNord
Strålfors skaber en virksomhedskultur, der fremmer
innovation.

De bedste forudsætninger for
innovation skabes med en passende afstand til moderselskabet, mener Anna Simon. Hun
hjælper store virksomheder
med at skabe de rigtige forudsætninger for deres x-enheder.

31–33

Anders Stridh beskriver
det forandringsarbejde, der
forvandlede det svenske
skattevæsen fra en frygtet
skattefoged til en populær
servicemyndighed.

Hvilken forside
har du fået? Vi har lavet
tre forskellige versioner til
dette nummer for at vise, hvordan vi kan gøre vores kommunikation til forskellige modtagere
personlig ud fra relevante data.
På den måde hjælper vi dig med
at skabe en unik relation –
med kunden i centrum.

34–35

Den finske trafikstyrelse Trafi
har i de seneste år lanceret
mange e-tjenester. Maaria
Toikka fortæller, hvordan det har
øget tilgængeligheden og givet
en bedre kundedialog.
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ViewMaster. ViewMaster har underholdt hundredtusindvis
af børn og voksne, siden den blev lanceret på verdensudstillingen i New York i 1939. Det lykkedes opfinderen William
Gruber at skabe en illusion af dybde ved at lade hvert øje se
et fladt, todimensionelt billede. Det siges, at der er solgt
over 1 mia. eksemplar af de billedhjul, der bruges i apparatet. På billedet ses Erik Söderlind og Dan Nordlund fra
Brio, som du kan læse mere om på de næste sider.
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Tag en pause fra rutinerne, og slip
fantasien løs. I dette nummer af Smarter
Communication Magazine ser vi på,
hvad der sker, når vi bryder hverdagen
og lader os tryllebinde af alle de
muligheder, teknologien giver os.
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Det klassiske trætog er Brios hjerte.
Designchef Erik Söderlind holder
hele tiden øje med ny teknologi,
så virksomhedens legetøj også vil
være interessant for den næste
generation – og den næste.
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Med trætoget
ind i fremtiden
Brios legetøjstog er en klassiker, som generationer
af børn har leget med. Varemærket signalerer
både kvalitet og nostalgi. Men hvordan bringer
man en togbane af træ ind i den digitale tidsalder
uden at gå på kompromis med virksomhedens
grundværdier? Det ved designchef Erik Söderlind.
TEKST: FRIDA ROIJER FOTO: JOHAN BÄVMAN

F

or legetøjsvirksomheden Brio
er fysisk leg det vigtigste.
Børnene skal kunne mærke
legetøjet, gå rundt med det og
endda smage på det. Den klassiske togbane blev udviklet for omkring
70 år siden og er hjertet i virksomheden.
Men hvor interessant er en togbane
med magnetiske lokomotiver og togvogne
egentlig for nutidens børn, de såkaldte
digital natives, der er vokset op med
computeren og internettet, og som fra en
tidlig alder har været vant til tabletpc’ernes udbud? Kan den virkelig konkurrere med Netflix og Youtube?
Digitaliseringen påvirker alle virksomheder, men for Brios vedkommende bliver
det ekstra tydeligt. Virksomhedens
målgruppe er særlig kræsen og krævende
og er hele tiden på forkant med ny teknologi. Som designchef Erik Söderlind
udtrykker det: For børn er der ikke noget,
der er magisk. Og samtidig er alting
magisk. Alt kan ske – og det forventer de.
Ud af appernes verden
Det er Erik Söderlind og hans udviklingsteam, der har påtaget sig opgaven med at

bringe Brios togbane ind i fremtiden. Eller
være i overensstemmelse med sin samtid,
om man vil.
– Vi ved, at børn i stigende grad søger
ind i appernes verden. Vi ville gøre noget,
som lokker dem ud igen, siger han.
Resultatet blev Brio Smart Tech, som
blev lanceret for snart to år siden. Den
traditionelle togbane er blevet suppleret
med små tunneller, som barnet placerer
over skinnerne. Digitale chips i lokomotiverne kommunikerer med chips i tunnellerne og får lokomotivet til at opføre sig
på forskellige måder. Som for eksempel
skifte retning. Eller stoppe ved en station.
Køre på værksted eller i vaskehal.
Børnene lærer intuitivt, hvordan
tunnellerne fungerer, og en 3-årig kan
hurtigt lære selv at programmere,
hvordan togene skal køre. Og det helt
uden at bruge en smartphone eller tablet.
Digitalt output uden digitalt input.
Nye krav til leg
Leg har altid været en måde at lære at
håndtere omverdenen på. Tidligere var
verden udelukkende fysisk – og derfor var
legen det også. Men i takt med at verden

08

Play

Brio balancerer mellem nostalgi og teknologi.

Med Brio Smart Tech får togene instruktioner, når de passerer tunnellerne. 

Legen forbereder børnene på fremtiden, og
derfor er det vigtigt, at vi følger med udviklingen.
ændrer sig, ændrer legen sig også. I dag er
det digitale en naturlig del af vores
hverdag, og derfor skal legetøj også
forholde sig til smart teknologi, kunstig
intelligens og virtuelle verdener.
– Vi ved, at den fysiske leg i sig selv er
interessant. Børn lærer sociale relationer
og rollespil gennem leg – de får en bedre
forståelse af omverdenen. Legen forbereder børnene på fremtiden, og derfor er
det vigtigt, at vi følger med udviklingen.
Vi vil tilbyde leg på et nyt niveau, uden at
det skal foregå via en skærm, siger Erik
Söderlind.
Nostalgisk balancegang
Nutidens børn skelner ikke mellem virtuelle venner og rigtige venner i det, vi
voksne kalder virkelighedens verden. For
et lille barn er det, der er på skærmen, lige
så virkeligt som det, man kan røre ved.
– Og noget så enkelt som et lokomotiv,
der vasker og skrubber sig selv på ryggen,

kan sagtens opleves som en rigtig ven,
siger Erik Söderlind.
For udviklerne i Brio handler det dog
om en balancegang mellem de digitale
muligheder og forældrenes nostalgiske
billede af virksomheden. Brios varemærke
er for en stor del netop baseret på, at
produkterne skal se ud og føles, som de
altid har gjort. Det gør de dog ikke, afslører
Erik Söderlind. Det er bare noget, man tror.
Han nævner Myren som eksempel. Et
trækkelegetøj, man begyndte at producere
for ti år siden, men som mange voksne
tror, de har haft som barn. Simpelthen
fordi, den ser sådan ud.
– Sommetider føles det, som om
børnene er den nemmeste udfordring,
siger Erik Söderlind med et smil.
Togene ser heller ikke helt ud, som de
gjorde tidligere. De har fået nye former og
farver og er i et vist omfang også lavet af
nye materialer. De er udviklet i årenes løb
for at skabe nye legemuligheder. Og det er

FOTO: BRIO
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Brios målgruppe, børnene, hører til de mest kræsne og krævende. Det stiller store krav til legetøjsudviklerne.

BRIO
→ Virksomheden blev grundlagt i 1884 af
husmandssønnen Ivar Bengtsson og
beskæftigede sig dengang primært med
fremstilling og salg af kurve. Da sønnerne
Viktor, Anton og Emil overtog virksomheden, fik den navnet Bröderna Ivarsson
Osby, som blev forkortet til BRIO. Der kom
tidligt legetøj ind i sortimentet, men i lang
tid forhandlede man også andre produkter.
Størstedelen af Brio var ejet af familien
Ivarsson indtil 2004, hvor Proventus blev
hovedejer. I 2006 blev hovedkontoret
flyttet fra Osby til Malmö. Brio ejes nu af det
tyske Ravensburger, som bl.a. fremstiller
puslespil.

sådan, Brios designchef ser på ny teknologi. Elektrificering og digitalisering har
ikke nogen værdi i sig selv, men åbner
bare muligheder for at forbedre legeværdien og give barnet flere og sjovere oplevelser. Den fysiske leg er stadig den
samme, men har fået flere lag.
Teknologien med RFID-chips er
forholdsvis enkel og bruges i dag bl.a. i
digitale nøgler. Det må ikke være for
kompliceret, fortæller Erik Söderlind. Selv
om det ikke er barnet selv, der skal håndtere teknologien, skal legetøjet kunne
holde til belastninger og en 3-årigs
motorik.
Det fungerer heller ikke med antenner,
der stikker ud, eller andet, der fylder for
meget. Alle nye Brio-dele skal kunne
fungere sammen med de tidligere. Brio
går højt op i, at legetøjet skal kunne gå i
arv fra generation til generation. Derfor
skal nye tog kunne passere under den
viadukt, der blev udviklet for over 60 år

siden, og som stadig findes i mange hjem.
Selv om det giver legetøjsudviklerne en
del hovedbrud.
– Hvis den bare havde været 5 mm
højere og 5 mm bredere, havde vi haft helt
andre teknologiske muligheder, sukker
Erik Söderlind.
Småt, men effektivt
Brio har forladt den lille by Osby i det
nordlige Skåne og holder nu til på Malmö
Centralstation – hvilket er meget
passende for en virksomhed, hvis eksistens er baseret på tog. På loftet i Malmös
stationsbygning sidder 50 medarbejdere.
Så godt som hele virksomheden er samlet
her – fra udvikling til logistik og markedsføring. Selve produktionen foregår i
udlandet.
Der er legetøj overalt. I reoler, i kasser
og på skrivebordene. Især i udviklernes
rum. De passer omhyggeligt på, at vi ikke
får prototyper med på billederne. Konkur-
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Digitaliseringen giver legen en ekstra dimension, siger Erik Söderlind. En 3-årig kan ved hjælp af tunnellerne selv programmere, hvordan togene skal køre.

Vi forsøger i stedet at finde det, som fra starten
virkede forkert og teste det. Det skal være tilladt at
komme med dumme ideer.
rencen er benhård. Brio oplever, at der
bliver holdt et vågent øje med virksomheden, og at dens innovationer vækker
interesse i hele verden.
Her er lidt trangt, siger Erik Söderlind,
men fortæller også om fordelene ved, at
alle sidder under samme tag. Især at
udviklingsafdelingen er inhouse og kan
arbejde tæt sammen med designere og
markedsføringsafdelingen.
– Det giver en forståelse for hinanden.
Vi ved, hvad der fungerer, i alle led. Det gør
udviklingen af nye produkter effektiv. Da
jeg arbejdede som konsulent, havde jeg
måske 100 ideer, men kun tre af dem blev
til noget – og jeg fik aldrig at vide, hvorfor
der ikke kom noget ud af de 97 andre. Nu
ved vi med det samme hvorfor og kan
arbejde videre ud fra det.
Hos Brio bliver ingen ideer afvist. Vi
møder en af designerne i elevatoren, og

Erik Söderlind fortæller, at han aldrig
nogensinde har opgivet en idé uden først
at give den en chance. Det er sådan,
man fremmer kreativiteten på arbejdspladsen, mener designchefen. Det fysiske
miljø betyder mindre end et godt samtaleklima.
– Man kan let blive hængende i vanetænkning. Vi forsøger i stedet at finde det,
som fra starten virkede forkert og teste
det. Det skal være tilladt at komme med
dumme ideer.
Stemmestyring fascinerer
Selv holder han øje med Alexa,
Amazons digitale stemmestyrede assistent (se artikel om Lego på næste side).
Ligesom udviklere i andre virksomheder
i helt andre brancher overvejer han,
hvordan Brio kan udnytte den nyeste
teknologi med smarte højttalere. Så han

kan skabe endnu flere lag af oplevelser
inden for rammerne af det klassiske
legetøj.
Teknologien med stemmegenkendelse
er i sin vorden, men fascinerer allerede.
Erik Söderlind fortæller om en vens barn,
der ser en tv-udsendelse om lemurer,
rækker ud efter sin smartphone, trykker
på en knap og spørger: Hvad er en lemur?
Og får svar med det samme. Barnets
forældre havde netop vænnet sig til at
finde Google frem, indtaste ”lemur”, finde
et link, åbne det og læse.
For små børn er ingenting og alting
magisk. Det vender Erik Söderlind tilbage
til igen og igen. Det er også det, som gør
det til noget særligt at udvikle nye
produkter til børn, at man hele tiden skal
finde på noget, der overrasker. Det, der selv
i den digitale tidsalder får børn til at ville
lege med en togbane af træ.
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1. Tilbage til retro. Mange synes, at den
hurtige udvikling er ret skræmmende,
og vi kommer til at se et vist oprør mod
den smarte teknologi. Flere vil finde de
klassiske brætspil frem igen eller vende
tilbage til deres gamle gameboy. Det, vi
selv legede med, da vi var små, eller
som minder om det, vil få et opsving.

Syv tegn
på en fremtid
fuld af leg
Man plejer at sige, at et godt grin forlænger livet. Og det er
ikke kun børn, der har brug for at lege – voksne får det også
godt af at lege. Når den viden bliver mere accepteret i
samfundet, bliver legen en lige så vigtig del af de voksnes
hverdag som en løbetur i parken. Det forudser Ikea i sin
seneste Play Report og peger på en undersøgelse fra universitetet i Amsterdam, som viser, at kommunikationen mellem
medarbejderne bliver bedre på de arbejdspladser, hvor man
leger. Ikea har identificeret syv trends for fremtidens leg.

5. Pligter bliver til leg. I fremtiden
vil mange af hverdagens aktiviteter
forsvinde. Ved hjælp af smart teknologi kan det, der i dag føles som en
kedelig pligt i hverdagen – at træne,
gøre rent, handle – i stedet få mere
karakter af leg og fornøjelse.

Markedsleder inden for virtuelt
legetøj bruger stemmestyring
Tjenester, der udelukkende styres ved hjælp af stemmen,
bliver nu lanceret over en bred front. Det næste skridt i den
digitale udvikling er at droppe taster, apper og skærme og i
stedet bare tale. Nogle af de mest kendte digitale assistenter er Apples Siri og Amazons Alexa.
Legetøjsvirksomheden Lego er en af dem, der har fået
øjnene op for stemmestyringens muligheder. Børn kan tale
og lytte, længe inden de lærer at læse og skrive og ikke
mindst håndtere smartphones og tablets. Lego har derfor
lanceret en interaktiv legeoplevelse for børn mellem 2 og 5
år, hvor barnet styrer legen ved at tale med AI-assistenten
Alexa.
Lego Duplo Stories tager udgangspunkt i fysiske legemiljøer med Lego Duplo-legetøj, hvor barnet kan vælge
imellem ti forskellige grundscenarier. Én historie handler
om et fly, der skal på ferie. En anden handler om en kat.
Alexa instruerer og inspirerer undervejs.

2. Mere flydende grænser.
Alting går hurtigere i verden
og i hverdagen, og vi får
mindre og mindre tid til at
lege. Til gengæld vil legen
snige sig ind overalt – på
jobbet, i fitnesscentret og
andre steder, hvor man ikke
plejer at lege.

3. Leg med alle sanser.
Legen bliver stadig mere
avanceret, og den nye
teknologi giver uendelige
muligheder. Vi vil kunne
bevæge os ind i virtuelle
verdener, hvor alle sanser
udfordres. Det næste bliver
at føle, lugte og smage.

4. Grænser forsvinder.
I dag kan børn spille onlinespil med hinanden, selv om
de befinder sig på hver sin
side af jorden. Det er en
trend, der vil fortsætte og
blive stærkere.

6. Individualiseret leg.
På samme måde som vi
i dag træner efter et personligt træningsprogram og
følger diæter, som vi synes
passer til vores krop, vil
legen blive udformet med
individuelle instruktioner
for at opnå det bedste
resultat.

7. Håndværk som
modvægt. Ønsket om at
gøre sig fri af alle teknologiske gadgets, af virksomheders specialudviklede
produkter, af platforme og
spillekonsoller vil medføre
en reaktion, hvor vi vender
tilbage til mere traditionelt
håndværk.
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Kort fortalt

De vigtigste
egenskaber
i fremtidens job

Bose QuietComfort 35 II understøtter Google Assistant.
FOTO: BOSE

Oversættelse i realtid –
nu med Google Assistanthovedtelefoner
Nu kan du kommunikere uhindret,
uanset hvor i verden du befinder dig.
Du kan med dine hovedtelefoner oversætte tale mellem 40 forskellige sprog.
Det kræver hverken tolk eller
parlør at oversætte sprog i realtid. Det
eneste, du skal bruge, er et par hovedtelefoner, som understøtter Google
Assistant. Som bruger aktiverer du
samtalefunktionen for taleassi-

stenten. Når du rører ved hovedtelefonerne optager de, hvad der bliver sagt,
og når du slipper dem igen, oversætter
hovedtelefonerne sætningerne og
afspiller dem via højttaleren (når den
anden person taler, indspiller du det,
der bliver sagt, og venter på oversættelsen).
Funktionen fås på dansk, svensk,
norsk og finsk.

Affective computing kan
tolke menneskelige følelser
Kan computere opfatte menneskelige
følelser? Affective computing er et
område i vækst, og det har potentiale
til at gøre digital interaktion menneskelig. Udviklerne håber med affective
computing at få et værktøj, der kan
registrere følelsesmæssige informationer. På den måde kan teknologien
forstå, hvordan vores følelser påvirker
sundhed, social interaktion, læring,
hukommelse og adfærd. Vores hjerner
er hurtige til at opfange små signaler i
vores sociale interaktion, men det er
vanskeligere for en computer. Men
teknologien kan trænes og udvikles
ved hjælp af machine learning.

Mens en virtuel assistent som fx
Apples Siri kun kan svare på det, du
siger, kan fremtidens teknologi med
affective computing reagere på,
hvordan du siger det – med alt lige fra
ansigtsudtryk, betoning, hjerterytme
og måske også følelser.
Affective computing har mange
potentielle anvendelsesområder. Man
kan fx bruge det i markedsføringen til
at måle forbrugernes reaktioner, i
uddannelsessektoren til at forbedre
undervisning eller i sundhedssektoren, hvor teknologien kan hjælpe en
psykolog med at fjernaflæse en
patients humør.

Fremtiden er her, og med den kommer
der nye krav, ikke mindst på arbejdsmarkedet. I takt med at stadig flere
tjenester digitaliseres og automatiseres, stiger kravene til medarbejderne
om at ruste sig til nye udfordringer.
Har du styr på, hvilke egenskaber der
bliver værdifulde i fremtiden?
Det er ikke noget nyt, at monotone
job automatiseres, det er sket flere
gange i historien. Menneskeheden har
gennemgået tre industrielle revolutioner, og nu er vi på vej ind i den fjerde.
Den går ifølge World Economic Forum
ud på, at grænserne mellem det
fysiske, digitale og biologiske udviskes.
Ifølge Futurions rapport Fremtidens færdigheder – i et digitaliseret
arbejdsliv (2017) skal man nu fokusere
på følgende fire kompetencer:
→ Nytænkning
→ Kunstneriske evner
→ Sociale kompetencer
→ Forhandlingsevner

Alle ovenstående egenskaber tager
udgangspunkt i kompetencer, som det
i dag er svært at lægge ind i algoritmer. Nutidens robotteknologi og
kunstige intelligens har det svært med
kompetencer som fx kreativ tænkning
og adfærdsvidenskab. Derfor gør vi
bedst i at holde fast i vores kreativitet,
fantasi og indlevelsesevne – det er
egenskaber, der bliver brug for i en
digitaliseret og automatiseret verden.

Læs om Smarter-dagene på internettet
Årets Smarter Communication Day blev
afholdt i efteråret i Helsingfors og Stockholm. Tidligere i år blev dagen også afholdt
i Oslo og København. Læs mere om vores
velbesøgte inspirationsdag på strålfors.dk.
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IKEA satser stort på
Internet of Things
Den svenske møbelgigant indfører nu flere og flere smarte
funktioner i sine produkter. Virksomheden skaber med kategorien Ikea Home Smart produkter, som løser kundernes
problemer i hverdagen. Markedet for opkoblede ting (IoT)
vokser hurtigt. Ikea begyndte allerede i 2012 at undersøge
mulighederne for at arbejde med smart teknologi og har nu et
stadig større sortiment i kategorien Ikea Home Smart. I dag
kan du ikke bare løse opbevaringsproblemer med et nyt sengebord, du kan også oplade din telefon ved at lægge den på
bordet eller ændre stemningen i dit hjem ved hjælp af en app,
der styrer pærens lysstyrke og farve.
I 2019 lanceres et nyt IoT-projekt til musik. Ikea samarbejder med elektronikvirksomheden Sonos – som er kendt for
sine smarte højttalere – om at udvikle produkter, der bruger
lyd og musik til at skabe stemning i rummet.

90% af nordboerne synes, det er vigtigt, at kommunikation er let at forstå.

Sådan ønsker nordboerne
at modtage kommunikation
Årets udgave af rapporten Nordic Channel Compass, der hedder
Den splittede modtager, viser, hvordan kunderne ønsker at modtage
kommunikation fra virksomheder og myndigheder. De vigtigste
konklusioner er bl.a., at:
Forbrugerne ønsker selv at
vælge kanal. 83% af nordboerne
synes, det er temmelig vigtigt
eller meget vigtigt selv at kunne
vælge, hvordan virksomheder og
myndigheder informerer dem.
Kommunikation skal være
enkel. 90% af nordboerne synes,
det vigtigste er, at kommunikationen er enkel og letforståelig.

Nordmændene ønsker sømløs
kommunikation. Omnichannel
er noget vigtigere for nordmændene end for resten af nordboerne. Kommunikationen skal
hænge sammen, og den
modtages helst via e-mail.

Danmark er mest digitaliseret.
I det mindste med hensyn til
administrativ kommunikation.
I Danmark er den digitale postkasse først og størst i hele Norden.

Valgfrihed er vigtig for svenskerne. Det er vigtigt for alle
nordboerne at kunne vælge
kanal, men 29% af svenskerne
forsøger at skifte eller overvejer
at skifte til en anden virksomhed,
når de ikke selv kan bestemme,
hvordan de modtager informa
tioner.

Finnerne foretrækker papir
fakturaer. Blandt nordboerne er
det finnerne, der modtager flest
fakturaer om måneden, og kendskabet til den digitale postkasse er
mindst i hele Norden – kun 48%.

E-mail er bedst til hurtig
kommunikation. I alle de
nordiske lande foretrækker
man primært e-mail til hurtig
kommunikation, derefter
kommer sms.

BOGTIPS
21 LESSONS FOR THE 21ST CENTURY
Af: Yuval Noah Harari
Forlag: Spiegel & Grau

Den israelske historiker Yuval
Noah Harari har allerede beskæftiget sig med menneskehedens
forhistorie i bogen Sapiens og vores
fremtid i opfølgeren Homo Deus.
Men hvilke udfordringer står
mennesket overfor her og nu?
21 lessons for the 21st century
indeholder indsigtsfulde tekster
om aktuelle spørgsmål som globalisering, miljø og ny teknologi. Forfatterens evne til at
se de store sammenhænge hjælper nutidsmennesket
med at se mere klart på sin samtid.

THE CREATIVE CURVE: HOW TO DEVELOP
THE RIGHT IDEA, AT THE RIGHT TIME
Af: Allen Gannett
Forlag: Currency

Allen Gannett viser i The Creative
Curve, hvad der skal til, for at en
idé bliver til virkelighed. Den kreative kurve, bogen beskæftiger sig
med, handler primært om at
kombinere det nye med det kendte
og på den måde skabe en idé, som
er nem at forstå. Allen Gannett
tager underholdende og nysgerrigt
læseren med på en rejse gennem
forskningseksperimenter og personlige skæbner.
Samtidig punkterer han myten om det ensomme
geni – de store fremskridt, der sker fra den ene dag til
den anden, er som regel resultatet af flere års arbejde.

THE PLAYFUL ENTREPRENEUR: HOW TO ADAPT
AND THRIVE IN UNCERTAIN TIMES
Mark Dodgson og David M. Gann
Forlag: Yale University Press

Vi har brug for værktøjer til at
skabe mening i et arbejdsliv, hvor
mange arbejder i stressende og
utilfredsstillende miljøer. Mark
Dodgson og David M. Gann tror, at
en legende indstilling er vejen
frem. The Playful Entrepreneur
handler om, hvordan de innovative
iværksættere udfordrer den eksisterende tankegang ved at se nye
muligheder. Dodgson og Gann viser med både nye og
gamle inspirerende eksempler, hvordan vi kan håndtere udfordringer og løse problemer på kreative måder.
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Augmented reality

Augmented
reality
giver mening ud over det,
man umiddelbart kan se

Verden fik øjnene op for augmented reality
takket være spillet Pokémon Go. Men tekno
logien kan bruges til meget mere end bare
underholdning. Mulighederne for at skabe
oplevelser med virtuelle filtre påvirker både
uddannelse, handel og industri.
TEKST: OSCAR HJELMSTEDT FOTO: JENNY LEYMAN

D

u skal lige til at servere en flaske
australsk vin. På etiketten er der et
billede af en forbryder fra 1700-tallet.
Når du retter mobilkameraet mod
flasken, begynder fangen at tale og
fortælle om sit liv. Det er en af mange måder at bruge
augmented reality på. Den skyldes vinproducenten 19
Crimes, men teknologien har langt flere anvendelsesområder end talende vinflasker.
AR-eksperten Galit Ariel, Creative Director i
bureauet Wonderlands, sammenligner det med tiden
før de sociale medier og internettet. Mange opfatter
stadig teknologien som noget abstrakt.
– Det er svært at fantasere om en fremtid, man
ikke har oplevet. AR er stadig i sin vorden.
Men det forhindrer ikke Galit Ariel i at tale varmt
om den udvikling, der venter lige om hjørnet. For
hende er fordelene ved AR, at vi genopdager hverdagen gennem leg.

– Tænk, hvis vi kunne overføre hvad som helst fra
vores fantasi til virkelighedens verden.
En hverdag fuld af leg
Vi møder Galit Ariel på konferencen Gather i Stockholm, hvor hun fortalte om AR-teknologiens potentiale. En af fordelene ved augmented reality frem for
en virtuel virkelighed er, at du slipper for et headset,
som distancerer dig fra omverdenen og folk omkring
dig.
– Med AR har du virkeligheden som referencepunkt, men kan samtidigt se tingene på nye måder.
Det er meget mere spændende end bare at svirpe på
en skærm.
En anden fordel er teknologiens fleksibilitet – du
kan bruge den både med mobiltelefonen, på kontoret
og med en bærbar.
– Det handler ikke om at udforske andre verdener,
men om at udforske din egen virkelighed på nye
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Galit Ariel, Creative Director
i bureauet Wonderlands.

GALIT ARIEL
→ Fremtidsforsker, foredragsholder og Creative Director i
bureauet Wonderlands. Galit
Ariel har også udgivet bogen
Augmenting Alice: The Future
of Identity, Experience and
Reality om AR-teknologien,
dens anvendelsesområder
og konsekvenser.

HVAD ER AUGMENTED
REALITY?
→ Augmented reality kan oversættes med forstærket virkelighed, dvs. en teknologi, der
tilføjer et digitalt lag oven på
virkeligheden fx med en mobiltelefon eller et par briller.
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Augmented reality

FEM EKSEMPLER PÅ AUGMENTED REALITY
1. American Airlines. Det amerikanske flyselskab har en app, der viser realtidsinformation i
lufthavnen. Med den kan du se, hvor det
nærmeste toilet og den nærmeste café ligger,
og blive guidet til din gate.
2. XMReality. Denne svenske virksomhed har
udviklet en applikation til fjernvejledning. På
den måde kan industriarbejdere bl.a. få hjælp til
reparationer.
3. Sephoras makeup-app. Mange finder først
ud af, om en makeup fungerer, når de prøver
den i butikken. Med Sephoras app kan brugeren
teste makeuppen uden at skulle besøge
butikken.
4. IKEA Place. Er du på udkig efter en ny lænestol, men er usikker på, om den vil passe i din
stue? Det har IKEA rådet bod på med sit AR-katalog, som gør det muligt at se, hvordan deres
møbler vil tage sig ud i dit hjem.

På Gather Festival var der et kamera, som
kunne identificere de genstande og mennesker, der passerede forbi. Billederne viste mennesker, rygsække og håndtasker.

5. Gillettes skæg-app. Er du usikker på, hvad
der vil klæde dig bedst, en moustache, som
ville være Salvador Dali værdig, eller et skovhuggerskæg? Inden du satser på et dristigt
skæg kan du med Gillettes app finde ud af,
hvordan du vil se ud med en række forskellige
skægtyper.

Galit Ariel var en af foredragsholderne, da konferencen Gather
Festival blev afholdt for 2. gang i Stockholm. Hun talte bl.a. om
AR-teknologiens muligheder for at gøre vores hverdag bedre.

måder. Det finder jeg meget mere interessant, fordi
det giver nye indtryk her og nu.
Teknologi med merværdi
Mange af de aktuelle AR-apper er baseret på enkle
kommercielle funktioner, der skal få dig til at prøve
tøj eller makeup, som du derefter skal købe. Den slags
anvendelsesområder bidrager ikke med så meget,
mener Galit Ariel. Hvis man vil bruge AR til at styrke
sit varemærke, skal man i stedet skabe personlige
oplevelser med reel værdi.
– Jeg er ikke interesseret i at se på dig med
AR-optik for at finde ud af, hvor du har købt dit tøj,
eller hvad det kostede. Men hvis du giver mig noget,
som overrasker eller glæder mig eller får mig til at
interagere med dig, er det helt fantastisk.
– Vi er nødt til at spørge os selv, hvilken adfærd vi
vil fremme.
Hun nævner som eksempel appen Free The Love,
der blev skabt i forbindelse med 50-års-jubilæet for
Summer of Love i 1967, der havde sit epicenter i San
Francisco. Berkeley Art Museum and Pacific Film
Archive udviklede sammen med Adobe en AR-app til
en udstilling. Den kunne folk bruge til at placere små

polygonhjerter i byen, og når man klikkede på dem,
blev der vist kærlige meddelelser.
– Det passede godt til temaet og bidrog til
hippie-oplevelsen. Det var det rigtige sted og den
rigtige mentalitet.
Hjælpemiddel til problemløsning
Også inden for vidensoverførsel har AR-teknologien
et stort potentiale. Når du retter kameraet mod en
genstand, du vil vide mere om, får du adgang til fakta
og visualiseringer af fx kompliceret mekanik. Den
svenske virksomhed XMReality er et konkret
eksempel på, hvordan virksomheder bruger det i
deres arbejde. De udvikler fjernoverførsel af viden.
Brugeren kan med deres AR-værktøj rette kameraet
mod en maskine og få visuelle instruktioner. Det er
en tjeneste, der kan hjælpe mange og spare en masse
tid og energi.
Med AR kan vi ændre vores måde at lege, spille og
interagere på, men også lære noget og bruge teknologien. At der findes et potentiale, viser sig ikke mindst
ved, at hele 380 mio. brugere i 2016 jagede Squirtle,
Pikachu og alle de andre figurer, da Pokémon Go var
mest populært.
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Fordelene ved AR er, at vi kan genopdage
hverdagen gennem leg, mener Galit Ariel.
AR er meget mere spændende end bare at
svirpe på en skærm.
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X-enheder
giver plads til innovation
Med x-enheder kan store virksomheder
udnytte startupvirksomhedernes evne til
hurtig omstilling, samtidig med at en
passende afstand til moderselskabet giver
styrke til at opskalere, når tiden er inde.
TEKST: CHARLOTTE LUNDQVIST ILLUSTRATION: JOHANNA GUSTAVSSON FOTO: KASPER DUDZIK

E

n eksponentiel teknologisk udvikling og
ny forbrugeradfærd øger behovet for at
forny og udfordre sin virksomhed. I dag
presses også de store virksomheder til at
udvikle sig og blive bedre. Men hvordan?
Lige nu tales der meget om en metode, der kaldes
x-enheder, som går ud på at løsrive udvalgte afdelinger fra den eksisterende struktur, så der skabes
mere albuerum til innovation.
– Hvis man kan se, at man vil forsvinde fra
markedet, hvis man ikke udvikler sig, er der klare
alternativomkostninger. Men også stabile virksomheder er nødt til at forbedre deres tjenester for ikke at
sakke bagud, siger Anna Simon, Team leader service
design i itch Design.
Hun hjælper sammen med kollegaen Johan
Rudberg, Strategy team lead, virksomheder med at
holde trit med den digitale udvikling.

– I dag er man nødt til at være mere relevant, for
der er altid nogle, der kan satse mere. I Kina kan
200.000 personer arbejde udelukkende med eldrevne
busser. Det skærper den globale konkurrence, siger
Anna Simon.
Man ser mere klart på afstand
At arbejde med x-enheder er en måde at håndtere
markedsændringer og udvikle sine medarbejdere på.
Afstanden til moderselskabet skal bruges bevidst. For
nogle er det godt at forblive i de eksisterende lokaler,
mens andre trives bedre, hvis de også skifter miljø. Jo
mere ekstrem innovation, jo længere væk har man
brug for at være.
At udskille en x-enhed er en investering i
processen. Der bør efter Johan Rudbergs og Anna
Simons opfattelse absolut være forventninger om et
resultat, men ikke for tidligt.

20

X-enheder

Johan Rudberg,
Strategy team lead
i itch Design.

Det er sundt at sætte mål. Men det kan
tage temmelig lang tid at forberede ting til
markedet. Efter to år skal satsningen være
overbevisende, ellers må man begynde forfra.
– Det er sundt at sætte mål. Men det kan tage
temmelig lang tid at forberede ting til markedet. Efter
to år skal satsningen være overbevisende, ellers må
man begynde forfra, siger Johan Rudberg.
Han mener, det er rimeligt at forvente, at man skal
gentage formatet to eller flere gange, inden ideen er
moden til at blive opskaleret i moderselskabet.
Men undervejs genereres værdifuld viden om
kunder og brugere, og den viden bør også deles med
kollegerne.
Succeshistorier
Den danske pumpeproducent Grundfos er en af de
virksomheder, Johan Rudberg og Anna Simon plejer
at fremhæve.
De mødte for nylig den administrerende direktør
Fredrik Östbye på en konference og opdagede, at de
arbejdede ud fra samme tankegang.
Grundfos’ udvikling af digitale tjenester foregår i
en eksternt placeret afdeling, hvor der opbygges team
omkring de ideer, der skal afprøves, med en aftalt
tidsramme og et øremærket budget. For virksomheden blev det begyndelsen på en innovationsrejse,

der førte til udviklingen af opkoblede pumper og nye
forretningsmuligheder.
En anden succeshistorie er virksomhedens egen
kunde ICAx, som blev etableret for at styrke ICA
Gruppens evne til at bruge digital teknologi til at
forbedre sine tilbud. De var i en periode placeret i et
af itchs kontorlokaler for at komme på afstand af
moderselskabet.
– Strategisk samarbejde og eksterne bureauer er for
mange en metode til at undgå at blive indlemmet i
kernevirksomheden, siger Anna Simon.
– Vi ønsker at kombinere den store virksomheds
stabilitet, ressourcer og kundebase med startupverdenens tempo, siger Per Strömberg, Icas administrerende direktør, i en pressemeddelelse.
X-enhed, lab eller innovationsenhed – der er
mange strategier til at håndtere den digitale udvikling. De seneste år har ny teknologi givet adskillige
brancher udfordringer, og det ser ikke ud til, at der
bliver færre i fremtiden. Anna Simon og Johan
Rudberg mener, at alle virksomheder er nødt til at
indrette deres strategier på innovation og udvikling
for at være rustet til fremtiden.
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Anna Simon, Team leader
service design i itch Design.

Fem principper for
succesrige x-enheder
→ Find den rigtige afstand. Johan Rudberg og
Anna Simon beskriver kontakten med kernevirksomheden som en elastik. Når man bliver
enige om en kurs, der strategisk er i overensstemmelse med moderselskabets prioriteringer, skaber det forståelse hos kollegerne,
men samtidig er de så langt væk, at de ikke kan
påvirke processen.
→ Sørg for fleksibel ressourceallokering og
tydelige ressourceændringer. En x-enhed
har brug for fleksibel ekspertise, hvor der
hentes medarbejdere ind efter behov. Fra
idéfasen, hvor x-enhedens team består af egne
medarbejdere, til udviklings- og lanceringsfasen, hvor forankring i moderselskabet er
nødvendig.

→ Hav realistiske forventninger til risici
og investeringer. I en idéfase kan risikoprofilen være højere, og den økonomiske investering kan opfattes som et led i en udviklingsproces, men jo længere projektet udvikler sig,
jo højere bliver kravet om lønsomhed.
→ Sæt mennesket i centrum. Hvis man vil
være relevant, gælder det om at skaffe sig viden
om kunder og brugere. Lyt til deres meninger,
og involvér dem i processen. Det er nødvendigt
at tage udgangspunkt i menneskers drivkræfter
og behov, hvis man vil nå målet.
→ Overvej forskellige strategiske alternativer. Brug alle muligheder for at nå ud til
målgruppen – på egen hånd eller via strategisk
samarbejde og opkøb.

Hvad er en x-enhed?
En x-enhed er en afdeling, der er
placeret uden for kernevirksomheden, og som har til opgave at
udvikle nye koncepter og ideer. Ofte
med udgangspunkt i ny forbrugeradfærd og digital udvikling. De er agile
som en startupvirksomhed, men har
den store virksomheds ressourcer.

Test i det små
Hvis man vil prøve at arbejde med
x-enheder i mikroformat, kan man
lade en arbejdsgruppe arbejde dedikeret med en lab-opgave i nogle uger
og derefter videregive erfaringerne til
resten af virksomheden.
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Innovation

INNOVATION

med PostNord Strålfors
PostNord Strålfors har gennem hundrede år forandret
sig i takt med den teknologiske udvikling. Og det
er aldrig gået hurtigere end i dag. Mød Elisabeth
Wesselson, Head of Staff, PostNord Strålfors Group, og
Johan P Hellman, Head of Digital Services, PostNord,
som afslører, hvordan virksomheden på langt sigt
bliver ved med at være relevant.
TEKST: CHARLOTTE LUNDQVIST FOTO: YLVA SUNDGREN
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igitaliseringen gør det nødvendigt for
alle virksomheder at revurdere deres
forretningsmodel og produkter.
PostNord Strålfors er ingen undtagelse. Hvis man vil overleve, er det
nødvendigt at følge med i den teknologiske udvikling
og omstille sig. PostNord Strålfors har siden etableringen i 1919 oplevet, hvordan ny teknologi fundamentalt har ændret vores forudsætninger for at
kommunikere. Endda mere end én gang.
Elisabeth Wesselson, Head of Staff, PostNord Strålfors, tror, at man aldrig er blevet udkonkurreret af
andre virksomheder, fordi man har turdet satse på
nye ideer.
– PostNord Strålfors har og har altid haft stærke og
nærværende ledere, som har vist organisationen og
kunderne, at det er vigtigt at arbejde med forandring.
Det er vigtigt, at alle i virksomheden forstår, at vi er
nødt til at udvikle os og forbedre vores processer og
arbejdsmetoder for hele tiden at kunne leve op til
markedets forudsætninger og kundernes krav, siger
hun.

Langsigtede kunderelationer
Johan P Hellman arbejder som Head of Digital
Services i PostNord og er udviklings- og produktansvarlig for PostNord Strålfors’ tjenester. For ham er et
stærkt kundefokus vejen frem.
Nye ideer opstår ofte i interaktionen med eksiste-

rende kunder. Der skabes ofte unikke løsninger på
grundlag af kundens behov.
– Vi udvikler produkterne internt i vores egne
udviklingsteam ud fra det input, vi får, men vi
benytter også eksterne konsulenter efter behov.
Han beskriver arbejdsmetoden som lab-orienteret,
agil og tæt på markedet. Alle produktejere arbejder
tæt sammen med en kommercielt ansvarlig produktchef for at kunne give de rigtige tilbud i hvert enkelt
segment. De prøver sig ofte frem i det små, inden
ideerne lanceres og evalueres.
– Jeg plejer at sige, at hvis vi ikke tør begå fejl,
finder vi aldrig ud af, hvad vi ikke skal gøre, siger
Johan P Hellman.
Ny teknologi
Johan overvåger den teknologiske udvikling med
AI og blockchain-teknologi, men mener selv, at stemmestyring på kort sigt bliver det vigtigste for PostNord.
– Hvorfor skulle man ikke kunne tale med sin digitale postkasse ligesom med assistenten i mobiltelefonen eller en smart højttaler? Vores tjenester skal
altid leve op til de moderne brugeres krav.
Han henter inspiration fra arrangementer rundt
omkring i verden for at kunne udvide porteføljen. I
Asien og Kina går udviklingen rekordhurtigt, men vi
er også langt fremme her i Norden.
PostNord udarbejder også sine egne rapporter og

PostNord
Strålfors har og
har altid haft
stærke og
nærværende
ledere, som har
vist organisatio
nen og kunder
ne, at det er
vigtigt at
arbejde med
forandring.
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Elisabeth Wesselson
og Johan P Hellman.

afholder seminarer for aktivt at påvirke markedet.
– Men ny teknologi er ikke et mål i sig selv, understreger Johan P Hellman.
Det er ikke nok, at løsningerne er nye og fantastiske. De skal også være bæredygtige og værdiskabende for kunderne.
Virksomhedskulturen er vigtig
Elisabeth Wesselson har som Head of Staff et stort
ansvar for at forankre omstillingen fra leverandør af
fysisk kommunikation til digitaliseringspartner
blandt medarbejderne.
– Alle er nødt til at forstå, hvor vi er på vej hen, og
hvordan de kan bidrage. Derfor er der brug for et tydeligt lederskab, som afspejler sig i alt, hvad vi gør.
I en omstillingsfase er det vigtigt at afdække
kompetencebehov, udvikle medarbejderne og identificere de tomrum, der opstår, når roller, ansvar og beføjelser ændrer sig.
PostNord Strålfors gennemfører hvert år en
kompetenceregistrering som led i en Talent Management-proces.
Den synliggør virksomhedens aktuelle situation
med hensyn til kompetencer, og hvad der skal styrkes
eller ændres. Sommetider er uddannelse og interne
indsatser nok til at give en konkret funktion større
viden.
– Jeg bliver inspireret af at arbejde med udvikling
både af virksomheden generelt og af medarbejderne.

Det er vigtigt for mig at sikre, at vores ledere og
medarbejdere er med på rejsen og føler sig motiverede. Det giver mig energi!
Større mangfoldighed står også højt på dags
ordenen.
– En virksomhed skal afspejle samfundet. Vi bliver
relevante og når bedre ud til vores kunder ved at
arbejde med mangfoldighed internt og i vores
kommunikation med markedet, mener Elisabeth
Wesselson.
Iværksætterånd
PostNord Strålfors har tidligere været præget af en
masse iværksætterånd. Tidligere var det vigtigt, at
medarbejderne var kreative og selv tog initiativer.
I dag er medarbejderens kreativitet og eget initiativ
blevet trængt lidt i baggrunden, fordi det i højere grad
er blevet et spørgsmål om sikkerhed at efterleve
processer og rutiner.
– Vi må på den anden side ikke miste kreativiteten.
Den skal vi fastholde og bruge til udvikling af vores
virksomhed, samarbejdsformer og nye arbejdsmetoder.
Vi har en utrolig positiv virksomhedskultur, og vi
har den holdning, at alle kan og skal være involverede. Alle forslag og ideer udnyttes, uanset hvor i virksomheden de kommer fra. Vi kan altid blive bedre!
– Disse holdninger tiltrækker dygtige medarbejdere, slutter Johan P Hellman.

En virksomhed
skal afspejle
samfundet. Vi
bliver relevante
og når bedre ud
til vores kunder
ved at arbejde
med mangfol
dighed internt
og i vores
kommunikation
med markedet.
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20

startups,
man bør
holde
øje med

Norden har som en af de mest digitaliserede regioner
i verden et godt vækstklima til højteknologiske
virksomheder og innovationer. Her er 20 af de mest
spændende vækstvirksomheder i Danmark, Sverige,
Norge og Finland.
TEKST: CHARLOTTE LUNDQVIST & OSCAR HJELMSTEDT
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SVERIGE
Navn: Furhat Robotics
Hovedkontor: Stockholm
Grundlagt: 2014
Idé: Furhat Robotics har udviklet en social
robot, der allerede bruges bl.a. som lærerassistent, flersproglig trafikmedarbejder
og konversationsværktøj til ældre. Teknologien er udviklet af forskere fra Kungliga
Tekniska Högskolan (det tekniske universitet) i Stockholm.
Navn: Hedvig
Hovedkontor: Stockholm
Grundlagt: 2016
Idé: Appen Hedvig vil forenkle behandlingen af forsikringssager ved hjælp af automatisering. Virksomheden, som blev grundlagt i 2016, lader kunderne registrere sig med
en chatbot og bruger derefter machine learning til skaderapportering og udbetalinger.
Navn: Karma
Hovedkontor: Stockholm
Grundlagt: 2015
Idé: Karma er en virksomhed, der ønsker at
reducere madspild. I stedet for at caféer og

restauranter kasserer den mad, der bliver
tilovers, kan de via virksomhedens app
sælge den med rabat.

markedet. Samtidig stiger prisen på udledningskvoter i takt med efterspørgslen.
Tjenesten har 12.000 brugere.

Navn: Mapillary

Navn: Huddly

Hovedkontor: Malmö

Hovedkontor: Oslo og Palo alto

Grundlagt: 2013

Grundlagt: 2013

Idé: Mapillary er en platform til geotaggede billeder, som deles af brugerne.
Målet er at kortlægge hele verden.

Idé: Webkamera til videokonferencer, som
ved at kombinere hardware, software og AI
skaber smart video i vidvinkelformat.
Kameraerne identificerer automatisk
mennesker og genstande i billedet og
fokuserer på de rigtige ting.

Navn: Detectify
Hovedkontor: Stockholm
Grundlagt: 2013
Idé: Detectify er en automatiseret it-sikkerhedstjeneste. Ved at scanne hjemmesider opdages sikkerhedsrisici. Virksomhedens knowhow kommer fra 120 meget
kompetente, ”venlige” hackere.
NORGE
Navn: Chooose
Hovedkontor: Oslo og New York

Navn: Iris.ai
Hovedkontor: Oslo
Grundlagt: 2015
Idé: AI-assistent, som hjælper forskere
med at finde de rigtige oplysninger i
analyser og rapporter. Værktøjet skaber en
konceptuel forskningsoversigt med forslag
til litteraturlister.
Navn: Sanity

Grundlagt: 2016

Hovedkontor: Oslo

Idé: Klimakompensation via abonnement.
Ved at opkøbe udledningskvoter og
blokere dem bliver der færre tilbage på

Idé: Et opdateret CMS-system, der
opbygger infrastruktur til indholdet på digi-

Grundlagt: 2017
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Uizard bruger AI til at forvandle dine ideer
til koder og billeder. Du kan bruge en håndtegnet
skitse på en serviet eller notesblok som grundlag
for kildekode til din hjemmeside eller app.
tale platforme. Når man opdaterer data ét
sted, bliver alle øvrige kanaler også opdateret.
Navn: Unacast
Hovedkontor: Oso og NY
Grundlagt: 2016
Idé: Tjenesten forsyner virksomheder med
lokalitetsbaserede data fra forskellige steder
i verden. Ved at registrere hvor mennesker
bor, arbejder og drikker deres morgenkaffe,
genereres viden om forbrugernes adfærd.
DANMARK
Navn: Corti
Hovedkontor: København
Grundlagt: 2014
Idé: AI-baseret tjeneste, der analyserer
alarmopkald for at gøre operatøren
opmærksom på kritiske situationer. Afvigelser i åndedrætsfrekvens kan fx udløse et
signal om risiko for hjertestop.
Navn: Lix Technologies
Hovedkontor: Aarhus
Grundlagt: 2015
Idé: Et Spotify til undervisningsmateriale,
som gør faglitteratur billigere for de studerende, der abonnerer. Lix Technologies
består af over 600.000 e-bøger fra nogle
af Europas største forlag. Tjenesten bliver
nu lanceret på det amerikanske marked.
Navn: Peakon
Hovedkontor: København og London
Grundlagt: 2014
Idé: En app, der måler og øger engagementet hos medarbejderne. Peakon genererer viden til arbejdsgiveren, som dermed
kan give sine team de bedste forudsæt-
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ninger for at yde deres bedste. Appen
bruges af bl.a. BMW, Nike og CapGemini.
Navn: Pleo
Hovedkontor: København og London
Grundlagt: 2015
Idé: Glem alt om papirkvitteringer. Pleo er
et smart firmakort, der automatisk bogfører
indkøb. Via appen kan man se alle køb i
realtid.
Navn: Uizard
Hovedkontor: København og NY
Grundlagt: 2017
Idé: Uizard bruger AI til at forvandle dine
ideer til koder og billeder. Du kan bruge en
håndtegnet skitse på en serviet eller notesblok som grundlag for kildekode til din
hjemmeside eller app. Det accelerer designprocessen og gør det lettere at prøve sig
frem.

Navn: Neverthink
Hovedkontor: Espoo
Grundlagt: 2016
Idé: Som tv bare på internettet. Neverthink
tilbyder håndplukket videomateriale fra
forskellige streamingtjenester til dem, der
bare vil kunne læne sig tilbage i sofaen og
slippe for at vælge. Neverthink har kanaler
med bl.a. musik, sport, hightech og nyheder.
Navn: Oura Ring
Hovedkontor: Oulu
Grundlagt: 2013
Idé: Wearable i form af en ring, der måler
puls, søvn, kropstemperatur og aktivitetsniveau. Gør som Ole Opfinder, og bliv guidet
til bedre vaner med et lille skub i den rigtige
retning, når tiden er inde til at være aktiv,
hvile eller sove.
Navn: Smartly
Hovedkontor: Helsinki

FINLAND
Navn: Blok
Hovedkontor: Helsinki

Grundlagt: 2013
Idé: Platform med automatiserede annoncekampagner til Facebook og Instagram.
Bruges af bl.a. Uber og Skyscanner.

Grundlagt: 2017
Idé: Digital ejendomsmægler, som ved at
automatisere vurdering, markedsføring,
tilbud og administration kan beregne et
meget lavere salær end traditionelle ejendomsmæglere. Blok solgte 70 lejligheder
det første år.
Navn: Varjo Technologies
Hovedkontor: Helsinki
Grundlagt: 2016
Idé: Udvikler headset med høj billedkvalitet. Fokuserer på VR og mixed reality-produkter til industriel brug. Varjo samarbejder
med bl.a. Airbus, Saab og Volkswagen.

NY RAPPORT
→ De nordiske lande har potentiale til at blive
verdensførende inden for startup- og vækstvirksomheder. Det viser en ny rapport, der er udarbejdet for Nordisk Ministerråd: An integrated and
effective Nordic ecosystem for innovation and
green growth. A closer look at access to risk
capital in the Nordic countries.
→ Læs rapporten her: www.norden.org
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Krav om
E-FAKTURERING
i hele EU
Fra april skal alle myndigheder i EU kunne
modtage elektroniske fakturaer fra deres
leverandører. Her i Norden er landene ikke
kommet lige langt med den digitale
omstilling.
TEKST: FRIDA ROIJER

K

ravet om en fælles standard for fakturaer
kommer fra EU og skal indføres i hele
unionen. Først og fremmest af økonomiske
grunde, men hensynet til miljøet og
myndighedernes ansvar for at fremme den digitale
udvikling har også spillet en rolle.
Danmark er det nordiske land, der er nået længst
med den digitale omstilling. I Danmark har over 99%
af fakturaerne til det offentlige i flere år været digitale. Danmark lovgav allerede i 2005 om e-fakturering,
og det nye EU-direktiv medfører derfor primært, at
fakturaformaterne skal tilpasses til den nye standard.
Finland har haft obligatorisk e-fakturering siden
2010, og staten har i dag en e-faktureringsgrad på over
80%.
Også Norge er nået langt i digitaliseringsprocessen
og bruger den europæiske standard, selv om landet
ikke er med i EU. Den norske lov trådte i kraft i 2011.
Den 1. april 2019 er det Sveriges tur. Til den tid skal

den lov, der følger af EU-direktivet, være indført.
Samfundet forventes over syv år at spare DKK 1 mia.
Sverige er bagud
Det anslås, at ca. 250.000 virksomheder leverer varer
og tjenester til det offentlige i Sverige.
Den digitale fakturering udgør i dag 67% i de statslige virksomheder. Ca. 30 af Sveriges 200 statslige
myndigheder har en e-faktureringsgrad på under
20%.
Men der er undtagelser, og nogle myndigheder er
nået væsentligt længere end andre. Det fortæller
Anderz Petersson, projektleder i den svenske digitaliseringsstyrelse DIGG, som af den svenske regering
har fået til opgave at implementere den nye lov og
sørge for, at den overholdes.
Han nævner det svenske bagmandspoliti som et
eksempel på en myndighed, der allerede i dag bruger
over 80% e-fakturaer.
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Norge
Obligatorisk
e-fakturering
siden 2011

Hvad betyder EU-direktivet?
I EU skal det offentlige kunne modtage
elektroniske fakturaer i overensstemmelse med en ny europæisk standard.

Finland
Obligatorisk
e-fakturering
siden 2010

Sverige
Obligatorisk
e-fakturering
fra 1. april
2019
Danmark
Obligatorisk
e-fakturering
siden 2005

– Og en myndighed, som virkelig har udviklet sig,
er Arbejdsformidlingen. Den har påvirket sine
nøgletal meget på bare et halvt års tid, når det gælder
e-handelsarbejde, siger Anderz Petersson.
Strengere end direktivet
EU-direktiver implementeres i form af love i de
enkelte EU-lande og kan derfor blive udformet lidt
forskelligt.
Både den danske og den svenske regering har valgt
en hårdere kurs end direktivet på to områder. For det
første er der ingen laveste beløbsgrænse, idet loven
omfatter alle transaktioner til og fra myndigheder.
Det skyldes, at man ønsker størst mulig effekt af
omstillingen. For det andet nøjes man ikke med at
forpligte myndighederne til at modtage e-fakturaer.
Leverandørerne får også pligt til at udstede dem.
En skærpelse, der lægger ekstra pres på leveran
dørerne.

Hvornår sker det?
Danmark og Finland har allerede
lovgivningen på plads. I Sverige træder
den nye lov i kraft 1. april 2019. Der bliver
dog en glidende overgang, fordi
indgåede aftaler stadig er gældende.
Kan man bruge pdf-fakturaer og
scannede fakturaer?
Nej. I henhold til de nye krav skal det
være muligt at udstede, sende og
behandle fakturaerne i et elektronisk
format.
Hvad betyder den nye europæiske
standard?
Den regulerer de forretningsmæssige
termer i en e-faktura, og hvordan de
skal struktureres. To XML-formater/
syntakser er godkendt: UBL (Universal
Business Language), hvori PEPPOL BIS
indgår, og CII (Cross Industry Invoice).
Hvad er PEPPOL?
Pan-European Public Procurement
On-Line. Et kommunikationsnetværk til
B2B og B2G. Håndterer alle meddelelsestyper, ikke kun fakturaer. Tilslutning
via access points. PostNord Strålfors
har været et access point siden 2012.

I Finland bliver leverandørerne ikke tvunget til at
sende e-fakturaer til det offentlige – men det offentlige skal kunne modtage dem i overensstemmelse
med EU-direktivet. Finland er derimod på vej til at
lovfæste retten til at kræve e-fakturering mellem
private erhvervsdrivende.
Flere mulige formater
I Sverige har man ifølge forskrifter fra DIGG siden 1.
november 2018 skullet kunne nå alle statslige
fakturamodtagere i PEPPOL. PEPPOL er et standardiseret format til offentlig e-handel i EU. Der findes
flere formater til leverandører, så længe de holder sig
inden for den nye fælles EU-standard.
Også Norge bruger PEPPOL som modtagestandard
i det offentlige, og det anvendes nu også virksomhederne imellem. DIGG forudser, at man også i Sverige
kan forestille sig, at det format, myndighederne
bruger, breder sig til den private sektor.
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Tom Rapaport.

”Vi hjælper med omstillingen”
Det nye e-fakturaformat er indbygget i PostNord Strålfors’
omnichannel-løsning.
– Vi ønsker at hjælpe vores kunder, så de bliver færdige
med omstillingen til tiden, siger Tom Rapaport, B2B-salgsansvarlig i PostNord Strålfors.
TEKST: FRIDA ROIJER FOTO: POSTNORD STRÅLFORS

M

yndighederne er generelt
godt forberedt til de nye
fakturaregler, som træder i
kraft i april næste år. Lidt
værre er det med leverandørerne.
– De mangler viden, siger Tom
Rapaport, som fortæller, at PostNord Strålfors kontakter sine kunder og sørger for, at
de har alt, hvad der skal til, når loven
træder i kraft. Hjemmesiden og andet
informationsmateriale er også forberedt
til dem, der ønsker oplysninger.
PostNord Strålfors tilbyder sine kunder
en omnichannel-løsning, hvor e-fakture-

ring i de nye lovbestemte formater er et af
flere mulige alternativer.
– Takket være omnichannel bliver det
meget nemt for kunderne at tilpasse sig
til det nye fakturakrav.
Danmark, Norge og Finland har allerede lovgivet om e-fakturering og er nået
meget længere end Sverige med den
digitale omstilling. Men Tom Rapaport
tror, det kommer til at gå hurtigt i Sverige
nu.
– Mange i branchen har undret sig over,
at omstillingen ikke er kommet tidligere,
for teknologien har jo været der længe. Og

svaret er vel, at det ikke er noget, man har
prioriteret, fordi det ikke var et krav. Men
det er det nu.
Og selv om de andre nordiske lande har
været tidligt ude med lovgivning, har
implementeringen taget lidt tid. I Sverige
forholder det sig efter Tom Rapaports
opfattelse omvendt. Der kan det tage tid at
træffe beslutninger, men når de er truffet,
omstiller svenskerne sig hurtigt.
Han tror, at de nye krav til myndighederne og deres leverandører vil smitte af
på resten af erhvervslivet. Det er en
tendens, man har set både i Norge og
Finland. Der er allerede i dag e-fakturering i svensk erhvervsliv i et vist omfang,
og Tom Rapaport tror, det bliver mere
almindeligt også mellem virksomheder.
– Kravet om e-fakturering vil generelt
drive digitaliseringen. Men digitaliseringen driver også sig selv, og når man er
velforberedt, har man altid en fordel i
forhold til dem, der ikke er det. Og vi
hjælper vores kunder med at forberede
sig.
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Sådan vil Skatteverket

DIGITALISERE
HVERDAGEN
Digitalisering af de eksisterende tjenester var det
første skridt på Skatteverkets digitaliseringsrejse.
Nu begynder næste trin – innovation i en digital
hverdag. Skatteverket har opfodret brugerne
til at hjælpe med processen.
TEKST: CHARLOTTE LUNDQVIST FOTO: KASPER DUDZIK

U

dgangspunktet for Skatteverkets (det
svenske skattevæsen) e-tjenester har
fra begyndelsen været at gøre hverdagen nemmere for borgere og virksomheder. Et af de første områder, som
blev digitaliseret, var e-selvangivelsen, som blev
indført i 2002.
Siden er der udviklet flere tjenester, som har givet
en række fordele i form af mere fleksibel service,
mere tilfredse kunder og færre misforståelser.
– Vi har grundlæggende brugt digitalisering til at
gøre det eksisterende koncept digitalt, siger Anders
Stridh, strateg i Skatteverket.
Man kan øge tilgængeligheden i det offentlige med
digitale tjenester. Men han tror ikke, det vil være nok
i fremtiden.
– Vi står over for et skift, som både vi og andre er
spændte på. Hvordan bringer vi digitaliseringen et
skridt videre? Og hvem skal udvikle tjenesterne?
Co-Creation er vejen frem
For at undersøge hvilke behov der er, oprettede Skatteverket hjemmesiden utvecklaskatteverket.se, hvor
alle har kunnet komme med ideer til, hvordan Skatte-

verket kan blive bedre. Anders Stridh beskriver det
som en win-win-situation, der har givet mange gode
ideer, og hvor borgerne samtidig har været glade for
at blive involveret.
Det giver et andet udgangspunkt at involvere
brugerne end at gå ud fra eksisterende processer.
– Måske kan man harmonisere Skatteverkets
system med data fra andre tjenester, borgerne bruger.
Et forretningssystem ville fx kunne kommunikere
direkte med Skatteverket og indsende lønoplysninger,
mener Anders Stridh.
For at øge innovationsmulighederne arbejder Skatteverket med åbne grænseflader (API’er), som forskellige softwarevirksomheder har adgang til.
Prisbelønnet virksomhed
Skatteverket blev i 2011 udpeget som Sveriges mest
moderne myndighed. Det skyldes ikke kun den
teknologiske udvikling, men også en kulturændring
blandt medarbejderne. Från fruktad skattefogde till
omtyckt servicemyndighet (Fra frygtet skattefoged til
populær servicemyndighed) er titlen på en bog, som
beskriver den interne proces efter år 2000, og som
Anders Stridh er medforfatter til.
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Jeg tror, en del mennesker har lyst til at starte
en virksomhed, men afholder sig fra det, fordi det
virker besværligt og vanskeligt. Men de ville
måske have mod til det, hvis myndighederne
ikke var så besværlige?
– Vi har tænkt meget på, hvordan det er at møde
Skatteverket og har på det grundlag arbejdet med
vores egne holdninger. Som borger skal man føle sig
velkommen. Det handler om mødet med borgerne og
vores service, hvor vi skal gøre os fortjent til deres
tillid.
Anders Stridh mener, at de fleste mennesker vil
gøre det rigtige, hvis de ved, hvad det er, de skal gøre.
Men det er ikke altid indlysende, når det drejer sig
om skatteregler og gammeldags begreber. Sproget gør,
at borgerne ofte ikke forstår, hvad meningen er, når
de får et brev fra os.
– Når der står plus og minus på skattekontoen, kan
folk ikke finde ud af, hvem det er plus eller minus for,
og om de skal betale noget eller ej.
Tydelighed skaber tryghed. Som bruger ønsker
man at være sikker på, at man har gjort det rigtige.
Derfor er bekræftelser som fx en kvittering, når man
har indsendt sin selvangivelse, meget populære.
– Det viser, at man er færdig, og at bolden nu ligger
hos Skatteverket.
Takket være digitaliseringen er det også muligt at
forenkle temmelig meget af det, der har været
besværligt. I dag behøver borgerne ikke skrive de
samme oplysninger på flere blanketter eller læse en
brochure på 100 sider. Det går helt af sig selv.
En digital dagsorden
Der opstod intern modstand, især midt i 1990’erne, da
Skatteverket indførte fortrykte oplysninger på selvangivelsen.
Det fik en del medarbejdere til at frygte, at det ville
føre til mere skattesvig, hvis Skatteverket spillede
med åbne kort og fortalte, hvilke oplysninger man lå
inde med.
– Det gik lige omvendt, siger Anders Stridh.
Flere gjorde det rigtigt.
Når Skatteverket har indført nye tjenester, har det
været vigtigt at præsentere dem som et tilbud og ikke
som noget obligatorisk.
– Alle skal ikke nødvendigvis bruge vores e-tjenester. Hvis vi stiller krav om det, mister vi tilliden,
siger Anders Stridh.
I stedet har Skatteverket ambitioner om at udvikle
tjenester, der er så gode og relevante, at borgerne
frivilligt vælger dem.

I 2018 var det næsten 80% af befolkningen, der
valgte den digitale selvangivelse. Guleroden var, at de
kunne få deres overskydende skat udbetalt tidligere
end dem, der indsendte selvangivelsen på papir.
Kunstig intelligens giver nye muligheder
I dag kan man inden for flere forskellige fagområder
udnytte kunstig intelligens (AI), der sorterer og
præsenterer fakta ud fra store datamængder. Det
giver Skatteverket mulighed for at oprette tjenester,
der kan sortere data og finde det, der er relevant for
brugeren, fx en chatbot, der kan besvare spørgsmål
fra nystartede virksomheder om lovtekster og regler.
– Jeg tror, en del mennesker har lyst til at starte en
virksomhed, men afholder sig fra det, fordi det virker
besværligt og vanskeligt. Men de ville måske have mod
til det, hvis myndighederne ikke var så besværlige?
Sådan en tjeneste ville være en stor hjælp for en
person, der overvejer at starte egen virksomhed.
Anders Stridh tror til gengæld, at det er vigtigt at
tænke sig godt om, hvis man vil bruge AI til at opdage
skattesvig, fordi det kan gå ud over borgernes tillid,
hvis det gribes forkert an.
– Man skal ikke føle sig overvåget.
Der er også svagheder i de algoritmer, der bruges i
nutidens AI-tjenester, og derfor skal de implementeres med forsigtighed. Der kan indbygges fordomme
i AI, men den samlede statistik bør ikke påvirke den
måde, man vurderes på.
– Vi ønsker ikke, at AI skal tage diskriminationsgrunde som fx køn og alder med i betragtning, selv
om fx yngre mænd er mere risikovillige. En 80-årig
dame og en ung mand skal behandles ens.
Erfaringer fra digitaliseringsprocessen
Anders Stridhs bedste tip til virksomheder og
myndigheder, som skal til at begynde på deres digitaliseringsproces, er at lytte til behovene.
– Hvis vi skulle begynde forfra med vores digitalisering med de erfaringer, vi har i dag, ville jeg på et
tidligere tidspunkt forsøge at satse mere på involvering og undersøgelse af behov.
– Vi har primært haft problemer de steder, hvor vi
troede, vi vidste, hvordan tingene skulle være. Man er
nødt til at involvere folk for at kunne forstå, hvad de
har brug for.
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Det er vores ambition at
udvikle tjenester, der er så
gode og relevante, at borgerne frivilligt vælger dem,
siger Anders Stridh, strateg
i Skatteverket.
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”Verden bliver
aldrig færdig”
Den finske trafikstyrelse Trafi har i de seneste år digitaliseret
mange af sine tjenester.
– De fleste borgere foretrækker at håndtere tingene digitalt.
De foretrækker brugervenlige tjenester, som er tilgængelige, når de har brug for dem, siger Maaria Toikka, som leder
udvikling og koordinering af Trafis e-tjenester.
TEKST: CHARLOTTE LINDBERG FOTO: CATA PORTIN

I

en digitaliseret verden skal virksomhederne leve op til kundernes
krav og forventninger.
Det samme gælder offentlige
virksomheder. Maaria Toikka
beskriver sin virksomheds digitaliseringsrejse som et stort strategisk skridt, hvor
man har handlet hurtigt for at finde
løsninger, der lever op til borgernes
forventninger.
– Vi kommunikerer hele tiden med
vores brugere for at finde de rigtige
løsninger, og vi satser på unikke brugeroplevelser, fortæller Maaria Toikka.
Der er også en række formelle krav,
hvor sikkerhed er det vigtigste. Den finske
trafikstyrelse Trafi afprøver derfor alle nye
tjenester og gennemgår alle sikkerhedsaspekter, inden de lanceres.
– Vores erfaring er, at vi fremover også
skal være ekstra omhyggelige med at gøre
vores tjenester tilgængelige for alle
brugergrupper, siger hun.
Automatisering og outsourcing
Trafi har mange brugere, og virksomheden dækker flere forskellige områder.
Der sendes fx hvert år personlige registerudskrifter til over 1 mio. mennesker i
Finland. Der er tale om store mængder, og

derfor er automatisering og outsourcing
af tjenester et vigtigt led i Trafis digitaliseringsstrategi.
Registerudskriften printes på særligt
papir, der er egnet til breve med store
sikkerhedskrav. Derefter printes der
personspecifikke oplysninger på registerudskriften, som kuverteres og sendes til
den rigtige adresse.
Ud over registerudskrifterne sendes
alle data fra Trafis formularer til PostNord
Strålfors til opbevaring. Man printer også
andre tryksager og håndterer sortering og
postlevering for Trafi.
Kari Alahuhta er salgschef i PostNord
Strålfors i Finland.
– For Trafi er det et stort projekt selv at
udsende registerudskrifter. For os, som
arbejder med den slags hver dag, er det
nemmere, men det er stadig en meget stor
opgave, siger han.
– Vi ønsker at automatisere vores tjenester så meget som muligt og foretrækker
at bruge eksterne leverandører som PostNord Strålfors frem for selv at producere,
fortæller Maaria Toikka.
Trafis strategiske mål er at være foregangsmyndighed blandt de digitale
myndighedstjenester i Finland. Maaria
Toikka fortæller, at man følger udvik-

lingen både nationalt og internationalt og
udnytter brugernes ideer og erfaringer.
– Det er vigtigt at lære brugerne og
deres behov at kende og at planlægge og
udforme tjenesterne, så de er lettilgængelige og brugervenlige, siger Maaria Toikka.
Lige nu taler mange om at få så megen
kommunikation og så mange tjenester
som muligt ind på mobiltelefonen.
– Alt bliver nemmere for slutbrugerne,
den dag de får alt, hvad de skal bruge, på
mobiltelefonen, siger Kari Alahuhta.
Maaria Toikka fortæller, at der skal
vedlægges en udskrift fra Patientdataarkivet, som fortæller om den aktuelle
helbredstilstand, når man ansøger om
kørekort i Finland. Det sker nu nemt og
integreret via de digitale Kanta-tjenester,
som alle borgere har adgang til.
– Vi ønsker at være innovative og på
forkant med vores tjenester, så vi når
vores mål.
Lad mig bruge eksemplet med kørekortprocessen igen. Da den for nylig blev
flyttet fra politiet til Trafi, blev processen
helt digital og automatiseret – fra først til
sidst.
– Men vejen til fuldstændig digitalisering er lang, og den ender i virkeligheden
aldrig, siger Maaria Toikka, og hun fortsætter:
– Verden ændrer sig hele tiden, og der
udvikles hver dag nye tjenester rundt
omkring i verden. Samtidig ændrer Trafi
sig også hele tiden. Der vil altid være nye
udfordringer, verden bliver aldrig færdig.
Hvordan ser Trafi ud om fem år?
– Når jeg tænker på de store udfordringer, vi har, tror jeg, at vi om fem år har
moderniseret vores elektroniske tjenester
så meget, at de er helt omkostningseffektive, og at brugeroplevelsen er god og
ensartet, siger Maaria Toikka efter et
øjebliks eftertanke.

35

Maikka Toikka er den førende
ekspert i digitale tjenester i den
finske trafikstyrelse Trafi.

TRAFI
→ Den finske trafikstyrelse Trafi er
en transportmyndighed og fremtrædende ekspert på transport
området, som arbejder målrettet
på at fremme ansvarlig trafik.
Læs mere: trafi.fi
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Digitalisering

Telias
digitale
rejse
Telia i Danmark har indledt en rejse, der skal
digitalisere virksomheden helt, både internt
og i forhold til kunderne.
– Vores hovedfokus er digitalisering og
forenkling, siger Tamara Khaliel, strategisk
sourcingchef i Telia i Danmark.
TEKST: SYNNE ERIKSEN FOTO: TELIA OG SHUTTERSTOCK

T

elia prioriterer den gode
kundeoplevelse. Det skal være
nemt, smart og hurtigt at
betale sin mobiltelefonregning. Hvis der er brug for en
rykker, sendes en venlig sms.
– Det handler om at fjerne så mange
”pain points” som muligt fra vores kunderejser. Vi ønsker, at vores kunder skal føle
sig glade, når de kommer i kontakt med
os, siger Tamara Khaliel.
Telia er Nordens største telekommunikationsvirksomhed med i alt 20.700
medarbejdere. I Danmark er markedsandelen 20%.
Virksomheden udsender hvert år
næsten 9 mio. fakturaer, så alene digitalisering af fakturahåndteringen giver store
besparelser.
– Desuden sender vi hvert år 300.000
rykkere. De koster i gennemsnit DKK 180

pr. stk. Hver eneste gennemført betaling
giver os store besparelser – og samtidig får
vi mere tilfredse kunder, siger Tamara
Khaliel, som også forklarer, at det vigtigste
er at gøre det så nemt som muligt for
kunderne.

Tamara Khaliel, strategisk sourcingchef i Telia i Danmark.

Nemmere hverdag
– Vi undersøger digitaliseringens potentiale grundigt. Så meget som muligt af
vores kommunikation skal være digital,
siger Tamara Khaliel.
Målet er at opnå et optimalt
kommunikationsflow, hvor processerne
interagerer, og flowet bremses så lidt som
muligt.
– Det skal være helt problemfrit at
være kunde hos Telia. Med PostNord Strålfors’ dynamiske løsninger som fx kobling
til MobilePay og fakturaer direkte i e-Boks
forbedrer vi i høj grad kundeoplevelsen.

37

Det er både en konkurrencefordel og afgørende for bundlinjen, at kommunikationen er nem,
fleksibel og hurtig for kunderne. Telia i Danmark kan – takket være det nye partnerskab med
PostNord Strålfors – håndtere sine kunders ønsker via en enkelt platform, uanset om de
foretrækker at høre fra Telia via e-mail, digital postkasse (e-Boks) eller brev.

Dertil kommer, at kunderne betaler hurtigere.
Hun forklarer:
– Vi vil skulle bruge meget mindre tid
på at håndtere rykkere. Tid, som vi i stedet
kan bruge til andre mere strategiske
opgaver. Vi regner med, at omkostningerne til rykkere mere eller mindre
halveres, når det hele er på plads, siger
Tamara Khaliel.
Digital partner
Hun mener også, at det er en mindre
ubehagelig oplevelse for kunden at få en
sms end en rykker med posten.
– Denne løsning giver et meget bedre
overblik. Vi kan hurtigt se, hvilke fakturaer der er betalt, og hvilke der ikke er. En
række trin automatiseres hos os, og det
reducerer antallet af fejl.
Løsningen indebærer kort fortalt en

fuldstændig digitalisering af den nordiske
telegigants danske kommunikation.
PostNord Strålfors og Telia i Danmark har
indgået et partnerskab om digitalisering
af Telias posthåndtering, forbedring af
Telias kontakt med mobiltelefonikunderne og på sigt en forbedring af
kundernes muligheder for betaling via
mobiltelefon og digital postkasse.
– Vi befinder os på en rejse mod
nemmere og mere sikker kundekommunikation og valgte PostNord Strålfors som
partner på grund af virksomhedens
kompetencer inden for digital kommunikation og dens kapacitet til at løfte så stor
og kompleks en opgave, siger Tamara
Khaliel.
Rasmus Kristiansen, salgschef
iP
 ostNord Strålfors i Danmark, kommenterer:
– Vi er meget glade for, at Telia har

valgt os som partner og ser frem til at
levere en komplet omnichannel-løsning,
hvor man både kan sende og modtage
fysisk og digital kommunikation. De digitale kanaler i denne løsning er bl.a. fakturaer i e-Boks og e-mail og efterhånden
også mobilbetaling af fakturaer.
Betaling med et klik
på mobiltelefonen
Telia Danmark sender hvert år næsten 9
mio. fakturaer. Her er der mange penge at
spare med digitalisering.
– Det handler om at optimere vores
kommunikation med kunderne, så de
oplever, at processen er fleksibel og
effektiv. Hver eneste gennemført
betaling giver os desuden en stor besparelse. Jo nemmere det er for kunden at
betale, jo bedre forretning, siger Tamara
Khaliel.
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Arbejdsmiljø

Kontorer,
der gør jobbet
sjovere
Vore dages teknologi gør det muligt at arbejde overalt.
Så hvad kan et kontor egentlig tilbyde, som man ikke kan
få i et arbejdsværelse derhjemme? Måske fælles oplevelser
og et kreativt boost. Her er fem virksomheder, der ikke ser
nogen modsætning mellem arbejde og fornøjelse.
TEKST: OSCAR HJELMSTEDT

Aktivitetsbaseret hos Google i Sydney. Slap af i en hule, eller slip
af med frustrationerne ved at slå løs på et elektronisk trommesæt.
Googles hovedkontor i Sydney, Australien, er bygget til at stimulere
de 350 medarbejderes fantasi. Der opmuntres til spil, leg og
træning. Når medarbejderne ikke arbejder, kan de fx jamme i
øvelokalet eller trampe i takt til spillet Dance Dance Revolution.
Foto: Google

Ninjaprogrammørerne kan godt lide japansk. Ninja er ikke bare det
japanske ord for spion, men også for en person, som er exceptionel på
sit felt. Det har it-konsulentvirksomheden Tretton37 i Lund, Sverige,
ladet sig inspirere af og skabt et kontor, der stimulerer fantasien.
Samuraisværd på væggene, bonsaitræer i vindueskarmene og mødelokaler med japanske navne. Fredag ved fyraftenstid åbnes et legerum
med flipper- og tv-spil. Foto: Jenny Leyman
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Legos kontor er et produktivt legeland. Det kommer nok ikke
som nogen overraskelse, at en af verdens største legetøjsproducenter har et spændende og barnligt kontor i Billund. De danske
byggeklodsproducenter kan bryste sig af et kontor, der er fyldt til
randen med farverige rum, bløde linjer og en hurtig rutsjebane
gennem etagerne. Den imponerende Lego-bygning vækker både
skaberglæden og legebarnet i os. Design: Rosan Bosch Studio.
Foto: Anders Sune Berg

Store kasser sætter gang i fantasien. I et 743 kvadratmeter stort
varehus har produktionsselskabet Hungry Man Productions i Los
Angeles skabt et interiør, der både er industrielt og minimalistisk. Man
har ved hjælp af store hvide kasser skabt afgrænsede arbejdspladser.
Alle med hver sin unikke karakter. Kassernes rillede overflade gør dem
forskellige og skaber dybde i rummet. Resultatet er en arbejdsplads,
som forhåbentlig får medarbejderne til at tænke ud ad boksen.
Foto: Eric Staudenmaier

Onefootball tager sporten alvorligt. Er du træt af bordtennis på
kontoret? Skaberne af fodboldplatformen Onefootball i Berlin går et
skridt videre med kontorsporten. En løbebane med kunstigt græs
strækker sig gennem hele kontoret frem til et mål, hvor medarbejderne
kan sparke straffespark. Når man har fået nok af skrivebordet, tager man

bare sin laptop med til tilskuerpladserne i open desk-området.
Berlinkontoret, som er designet af TKEZ, har i alt over 100 kvadratmeter
kunstigt græs. Her mærker man tydeligt, at medarbejderne brænder
for sporten. Foto: Benjamin Antony Monn

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ
Afsender: PostNord Strålfors AB, S-341 84 Ljungby, SWEDEN

Fra spøgelser til VR
Hvis man vil vide, hvad teknologien bringer os i
fremtiden, skal man holde øje med, hvad vi gør for
at blive adspredt og underholdt. Det mener
bestseller-forfatteren og medieanalytikeren Steven
Johanson, som i bogen Wonderland – How play
made the modern world tager læseren med på en
rejse fra mekaniske dukker til fantastisk illusionskunst. Den viser, hvordan leg altid har haft en direkte
forbindelse med udviklingen af ny teknologi.
TEKST: CHARLOTTE LUNDQVIST

Pibeorgel → QWERTY-
tastatur

Laterna Magica
→ Filmproduktion

Mange af os bruger en stor
del af vores arbejdsdag
ved tastaturet med at
programmere computere
og skrive tekster og
e-mails. Men ikke ret
mange ved, at ideen med
at bruge fingerspidserne
til at skrive bogstaver
oprindelig stammer fra
musikinstrumenter. Der
blev spillet på pibeorgler,
klavichorder og cembaloer i århundreder, inden
skrivemaskinen blev
opfundet.

I 1600-tallet brugte man
Laterna Magica til at
projicere håndmalede
glasbilleder af spøgelser,
djævle og ånder på et
filmlærred. Man begyndte
at bruge teknikken allerede i 1400-tallet, og
efterhånden som den
blev mere populær, kom
der turnerende forestillinger. Man skabte forløberen for vor tids biografforestillinger ved at
kombinere Laterna
Magica med røgslør og
skræmmende lydeffekter.

Stereoskopet → 3D TV
Videnskabsmanden David
Brewster udviklede til
verdensudstillingen i 1851
et nyt legetøj – Brewsters
stereoskop. Ved samtidig
at betragte to billeder – et
til hvert øje – skabes der
en illusion af dybde.
Teknikken bruges nu bl.a.
til stereofotografiske 3D
TV-skærme, men også til
de rødgrønne 3D-briller,
man ofte ser i biografen.

Automata → Automatiseret arbejdskraft
Den schweiziske urmager
Pierre Jacquet-Droz
konstruerede en automata – en mekanisk
dreng bestående af
6.000 dele, som kunne
programmeres til at skrive
kombinationer af ord med
op til 40 tegn. Drengen
dyppede sin pen i blæk og
skrev, mens øjnene
samtidig fulgte pennens
bevægelser. Det var et af
de første skridt på vejen til
vore dages programmerbare maskiner.

Sensorama → VR
I 1962 kom maskinen
Sensorama, der viste film
med 3D-effekter i
vidvinkel sammen med
stereolyd, vindmaskine og
dufte. 50 år senere kan vi
takke spilindustrien og
menneskers lyst til at lege
for udviklingen af de
VR-briller, der nu bl.a.
bruges i byplanlægning,
sundhedssektoren og
forskning.

