
LEAN på kundesenteret i KLP Banken 

 

 

- en enklere hverdag 

Oslo, 04.06.15 
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11.20-11.30: Avslutning 
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Velkommen til KLP  

4. juni 2015 



   KLP – Interkommunalt  selskap i 1949 
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KLP ble opprettet for å kunne tilby tjenestepensjon til komunneansatte 

  



Forretningsidé 

 

 

 

Hver åttende 
nordmann 
har pensjons- 
rettigheter i KLP 



Hvem er vi - nåsituasjonen 

 
• KLP er Norges største 

livsforsikringsselskap og har en 
forvaltningskapital på over 500 
milliarder kroner og har over 900 

ansatte til sammen i Oslo, Bergen, 
Trondheim, København og 
Stockholm 
 
 

• Konsernet består av 
forretningsenhetene Livsforsikring, 
Fondsforvaltning, Skadeforsikring, 

Eiendom, Bank samt stabsenhetene 
Finans & Økonomi, Kommunikasjon, 
IT og Marked 



KLP vokser! 

Markedsleder:  
Offentlig tjenestepensjon 

Utfordrer innen: 
Bank,  
Skadeforsikring, 
Innskuddspensjon 



Vi må benytte vekstperioden godt! 

Effektivisere Utvikle 



Forretningsplan Konsernfelles fokusområder     

1. Organisasjonsutvikling gjennom kontinuerlig forbedring - LEAN i KLP 
a) Forbedret kvalitet og økt produktivitet i forretningskritiske prosesser 

Mål: En målsatt produktivitetsvekst på minimum 10 % og økt leveransekvalitet pr 

 prosess 

 

2. Effektivitet 
a) Bruke kommende vekstperiode til å effektivisere alle deler av vår virksomhet uten 

reduksjon i kundetilfredshet 

Mål: Egne kostnadsmål målt mot "beste praksis" for hver bransje 

 

3. Sikre tilstrekkelig driftsstabilitet og videreutvikling på teknologisiden 
a) Kontinuerlig overvåkning av infrastruktur/driftssikkerhet og styrke 

gevinstrealiseringen av IT investeringer 

Mål:   

a) Driftskvalitet målt i form av ende til ende – oppetid og responstid i henhold til 
avtalte nøkkelindikatorer (KPI'er) med forretning 

b) Gevinstrealisering i form av økt automatiserings- og selvbetjeningsgrad.  
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Prosjektene har to leveranser 

• Banken har redusert antall 
kundehenvendelser med 12300 

 
• HR Reise har frigjort 1 årsverk 

til kontinuerlig forbedring 

 

• Skade Motorvogn har frigjort 
kapasitet til å håndtere 1570 
saker med dagens bemanning 

(33% effektivitetsvekst) 
 

Resultater 

• Vi skal bygge en organisasjon 
som skal settes i stand til å 

kontinuerlig SE utfordringer og 
LØSE problemer med 
Leanfilosofi som grunnlag 

 



Programoppsett 2015 

Programdirektør KF 

Programstyret 

Læringsnettverk 

Konsernledelsen 

Styringsgruppe 

Skade 

Prosjekt  

PS 

Prosjektleder:  

Mette Rinde 

Lean-navigatør:  

Nils Arne Sundklakk og  Tone 

Husabø 

Prosjektleder:  

Hilde Hagen-Småstu 

KF-navigatør: 

Anita Bergh 

Hege Spencer 

Anders Ledang  

Prosjekt 

Kundesenter 

Prosjektleder:  

Irene Undseth 

Lean-navigatør: 

TBD 

Prosjektleder:  

Kari Jakobsen 

KF-navigatør: 

Kjerstin Birkeland 

 

Prosjekt 

Skade PM 

Prosjektleder: 

Robin Wulff-Nilsen 

Lean-navigatør: 

Camilla Tveit Hernes 

Prosjektleder: 

Sølvi Sveum 

KF-navigatør: 

Petter Breivik-Melhuus 

Styringsgruppe 

Liv 

Prosjekteier  

Tore Skeide 

Styringsgruppe 

Liv 

Prosjekteier  

Yngve Kristoffersen 

Prosjekteier  

Robin Østbye 

Programeier  

Tore Tenold 

Mette Selvaag 
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Læringsnettverk 

A3-ledere 

Prosjekteiere og 
Prosjektledere - 

erfarne 

Prosjekteiere og 
Prosjektledere – 

«nye» 

Programstyret Konsernledelsen 



Felles læringspunkter fra prosjektene 

 
• Kommunikasjon, måltall, 

organisering og problemstillinger 
ledere jobber med har overvekt 
av internt fokus og mindre grad 

hvordan vi tilfredsstiller kundens 
behov og krav 
 

 
• Analysekompetanse er 

avgjørende for å få ut 

datagrunnlag til god 
diagnostisering av dagens 
situasjon. Dette forsterkes 

ytterligere av dagens IT- 
systemer 
 

 



Den beste partner for dagene som kommer 
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KLP Banken  
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Bank for alle 
 
Bank for alle, men 
spesielt gode vilkår for 
medlemmer 

Utlån 
 

Boliglån og lån til 
fritidsbolig 

Betalingskort 
Startet sin virksomhet i 
første kvartal 2010 

Innskudd 
 

Brukskonto og 
sparekonto 

BSU 

Gebyrfri nettbank 

KLP 
Banken 



Kundesenteret i KLP Banken 

12 ansatte 
utgjør 7,5 
årsverk 

80% av 
telefonene 

besvares innen 
20 sekunder 

100 % av  
e-post  

besvares innen 
24 timer 

Henvendelser om:  
• Nettbank 

• Lån  

24/7 



Kundesenteret i 2014 

37.000 
 

telefoner 

2.386 
 

Henvendels
er til 

overflow 
Mål: <2600 

 

24.000 
 

e-poster 

84% 
 

av kundene våre 
fikk svar på tlf 
innen 20 sek.  

Mål: 80% 

 

100% 
 

av kundene våre 
fikk svar på e-
post innen 24 

timer 

5.200 
 

post 



Kundesenteret i 2015 

5.331 

Nettbank-
mail 

6.041 

Totalt antall 
e-poster 

11.755 

Fra Evry 

383 

CRM-mail 

1.049 

12.231 

5.527 

Teknisk 
support 

Evry 

Overflow Callback Dagligbank Lån 

430 

3.283 

Telefoner 
totalt 

22.520 

22 % vekst fra 
tilsvarende 

periode 2014 

17 % vekst fra 
tilsvarende 

periode 2014 

Allikevel 

82% 
 

av kundene våre 
har fått svar på tlf 

innen 20 sek 

100% 
 

av kundene våre 
har fått svar på 
e-post innen 24 

timer 
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Hvordan hadde vi det før Lean? 

 

 God servicegrad……men vi ante 
ikke hva kundene spurte om 

 
 Mange forbedringsforslag fra 

medarbeidere……men det ble 

ikke alltid noe ut av det 
 

 Brannslukking + mye overtid 

gjorde at vi alltid var a jour og 
«flinke» - ingen anelse om 
forventet inngang, hvor mye 

ressurser vi trengte  
 

 Både god medarbeidertilfredshet 

og KTI  
 

 Tenkte på oss selv og våre 

problemer – synset mye! 
 
 



Lean-prosjektet i Kundesenteret startet i februar 2014 

 Hvorfor oss? «Alt» var jo bra! 
 

 Skeptiske  

 Ante ikke hva vi gikk til som 
prosjektleder og navigatør 

 Og hva var «kultur og 

ledelse»? 

 

 Alle valgte å være positive, åpne 
og nysgjerrige 
 

 Alle gledet oss til å få en bedre 
hverdag 
 

 Jeg bestemte meg for å involvere 

alle fra første dag 
 

 Og jeg deltok aktivt hele veien! 

 

 

 

 

 



Starten på LEAN-prosjektet 

Prosesskartlegging 

A3-grupper 

Intervjuer 

Opplæring 
Hypoteser 

Analyse 



Hvordan vi jobbet med A3 

 
 



Den videre presentasjonen vil fokusere på to av A3-gruppene vi 

gjennomførte, samt kultur og ledelsesprosjektet 

A3-1: 
Kunden må 

henvende seg 
unødig 

A3-2: 
Vi løser ikke 

kundens problem i 
første 

kundehenvendelse 

Kultur og 
ledelse i 
Banken 



A3-1: 
Kunden må 

henvende seg 
unødig 

A3-2: 
Vi løser ikke 

kundens problem i 
første 

kundehenvendelse 

Kultur og 
ledelse i 
Banken 



A3-1: Kunden må henvende seg til KS unødig 

NÅSITUASJON 

For 40 lånesøknad banken får inn, får 
KS 50 henvendelser ang. nytt lån 

40 +25% 

Antall  
lånesøknader 

inn 

Henvendelser totalt 
til KS nytt lån 

50 

17* 

33 

* Antall som spør konkret om hvordan 
søke lån 

15

33
19

57

Ikke 
besøkt 

hjemme-
side 

Finner 
ikke frem 

8% 

3 

34% 

67 
17% 

Ønsker 
bekreftelse 

2% 

Teknisk 
KLP 

10% 

Kunden 
gjør feil 

Teknisk 
kunde 

29% 

I 34 % av henvendelsene fra kunder som skal 
etablere seg, har kunden ikke besøkt KLP.no 

73% 
(80) 

27% 
(30) 

Spør om hjelp 

Klarer selv 

Hele 45 % av kundehenvendelsene kan 
betegnes som unødvendige 

Andel som trenger hjelp til  
å opprette konto 

100% 

55% 

45% 

Totalt Nødvendig Unødvendig 



A3-1: Kunden må henvende seg til KS unødig 

ROTÅRSAK 



A3-1: Kunden må henvende seg til KS unødig 

Tiltak  

Endre innhold på kontoside på klp.no 

Endre innhold på spørsmål og svar på klp.no 

Endre velkomstbrev og e-post 

FREMTIDIG SITUASJON 

Hvorfor tar kundene kontakt angående opprettelse av konto? 

Kunden får tilstrekkelig 
informasjon via 

velkomstbrev, e-post og 
klp.no om hvordan opprette 

konto 

 



A3-1: Kunden må henvende seg til KS unødig 

RESULTAT 

73%
(80)

27%
(30)

87%
(155)

13%
(24)

Klarer selv

Spør om hjelp

FØR NÅUke 12 Uke 40 

Andel som trenger hjelp til å 

opprette konto 

Uke 12 Uke 40 Uke 12 Uke 40 

8
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Uke 12 Uke 40

-38%

Telefoner om dagligbank 
målt per 1000 kunder går 

kraftig ned…

Telefoner om dagligbank målt 

per 1000 kunder går kraftig ned… 

3,0

-20%

Uke 12 Uke 40

2,4

Antall som spør om hvilken type 
lån de skal velge har gått ned

Antall som spør om hvilken type 

lån de skal velge har gått ned 



A3-1: 
Kunden må 

henvende seg 
unødig 

A3-2: 
Vi løser ikke 

kundens problem i 
første 

kundehenvendelse 

Kultur og 
ledelse i 
Banken 



A3-2: Vi løser ikke kundens problemer i første kundehenvendelse 

 Kunden må ta kontakt flere 
ganger 

 
 Uttrekk fra telefonlogg 

 

 43% av innkommende 
telefoner 
 

 Gjennomlesing av mail 
 

 Ikke nok informasjon fra 

kunden 
 

 BankID 

NÅSITUASJON 

75% 

25% 

Enkelthenvendelser 

Henvendelser utover 1 på en uke 

Hele 25 % av kunder må henvende seg til KS 
mer enn én gang for å få løst sitt problem 



A3-2: Vi løser ikke kundens problemer i første kundehenvendelse 

Tiltak Status 

TELEFON 
Samtalemal 

Produksjonssatt 

MAIL 
Kontakskjema 

Ikke 
produksjonssatt 

BANKID 
Bestillingsskjema 

Ikke 
produksjonssatt 

TILTAK 

Løste jeg problemet 
deres?  

Er det noe mer du 
lurer på når du først 

har ringt inn? 

Har jeg forstått 
problemet deres rett 

når..?  

Neste steg i prosessen 
er… 

1 

2 

3 

4 



A3-2: Vi løser ikke kundens problemer i første kundehenvendelse 
Vi ser allerede god fremgang, og vi løser nå 86 % av sakene i første 
telefonhenvendelse…

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% +15%

Nå

86%

2013

75%

Kunder som får løst problemet sitt i 
første telefonhenvendelse, har gått 

fra 75% til 86%

Økt bevisstgjøring og fokus på 
forståelse har allerede begynt 
å gi resultater, men 
potensialet for videre 
forbedring er fortsatt stort

Kommentar

2013 2014 

 
 Spart kundene for 2 300 

henvendelser 
 

 Fortsatt stort potensiale 

 
 Følges opp ukentlig 

 

 Endret tankesett 
 

RESULTAT 



A3-1: 
Kunden må 

henvende seg 
unødig 

A3-2: 
Vi løser ikke 

kundens problem i 
første 

kundehenvendelse 

Kultur og 
ledelse i 
Banken 



I tillegg ble det jobbet med kultur og ledelse på seksjonsnivå 

Formål 
• Jobbe bedre sammen  

 
• Bidra til å utvikle hverandre 

 

Hva gjorde vi 
• Endret møtestruktur og fikk 

tavlemøter på både seksjons- og 

avdelingsnivå 
 

• Synliggjøring og oppfølging av mål 

 
• Endret måten vi leder på 

• Tettere på de ansatte 

• Nedenfra og opp 

• Gi tid og rom til å jobbe med 
forbedringsarbeid 

 
 



Kundesenteret har en egen tavle som brukes i daglige tavlemøter 

Kapasitetsstyring 

Daglig inngang 
IT-saker 

Utfordringer 
og quickfix 

Dagens resultater 



I tillegg brukes en egen tavle for utvidet ukentlig utvidet tavlemøte 

Styringsdata Historikk 

Læringspunkter KPIer 

Pågående 
A3-arbeid 



Kultur og ledelsesdelen av prosjektet bidro til bedre samarbeid på 

tvers av banken 

• Vi forstår hva de andre gjør  

 

• Vi forstår hvordan vi påvirker 
hverandre  

 

• Vi blitt flinkere til å kommunisere 

helhetlig 

 

• Vi bruker kunnskap vi får ved å 
snakke med kunde inn mot 
andre avdelinger. 

 

• Vi bruker fakta når vi legger frem 

problemer 

 

• Vi får nødvendig informasjon fra 
andre avdelinger 

 



Både ansatte og ledere opplevde det som krevende å jobbe i LEAN-

prosjekt 

 Prosjekt og daglig drift 
 

 Motivasjon og eierskap 
 

 Nytt tankesett 
 

 Under lupen 
 

 Krevende analyser 



Gode resultater og kultur for kontinuerlig forbedring – med kunden 

i fokus! 

 
• Raskere problemløsning 

 
• Enklere for kunden 
 

• Mersmak for kontinuerlig forbedring  
 

• Tavlemøte 

 
• Vi jobber tettere som team med kunden i fokus! 

 

 
 



Økt medarbeidertilfredshet og arbeidsglede 

 Arbeidsglede, jobber mot å bli 
bedre og et godt faglig 
samarbeid i avdelingen 
 

 Synlig leder 
 

 Deltakelse av alle medarbeidere’ 
 

 Gjort mye gøy sammen 
 
 Felles innstilling på å «dra lasset 

sammen» 

73% 

+18% 

2013 2014 

86% 

73% 

+29% 

2013 2014 

94% 

51% 

+75% 

2013 2014 

89% 

Arbeidsglede 

I KS jobber vi 
kontinuerlig 

med å bli bedre 

Det faglige 
samarbeidet med 
kollegaer er sterkt 



Hvorfor lykkes vi med prosjektet vårt? 

 

• Involvering – best sammen 

 

• Åpenhet og nysgjerrighet 

 

• Rom for å jobbe med 
forbedringsarbeid 

 

• Vilje til å delta og vilje til å endre 

seg 

 

• Ressursstyring og studenter 

 

• Vi har vært tro mot metodikken – 
tatt oss tid til å gjøre det ordentlig! 
 



Endringer etter reisen 

 Å ta på oss kundebrillene 

 

 KUNDEN er i fokus: ikke din kunde 
og min kunde, men vår kunde 

 

 Vi er strukturerte med en klar 

fordeling av arbeidsoppgaver 

 

 Vi tenker ikke: ‘Hadde bare alle 
andre gjort noe annet …’ 

 

• Å identifisere det virkelige 
problemet 

 

• Å faktabasere teoriene våre 

 



Takk for oppmerksomheten! 

Spørsmål og kommentarer? 




