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UTVIKLING AV KUNDESERVICE

Trafikkfordeling 
på kanal



Hvordan blir fremtidens kundeservice?
Dette er ett av flere 
store spørsmål mange 
bedrifter jobber med i 
dag. 

Hvor går utviklingen i 
forhold til samhandling 
mellom analoge og 
digitale kanaler? 

Hvordan er vi rigget for å 
møte den utviklingen 
som kommer? 

Hvordan skal vi spille på 
lag med våre kunder slik 
at de ønsker å være hos 
oss? 
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Customer Trends AS (heretter «CT») er et norsk selskap som har spesialisert seg på analyse av fremtidens kundeservice. 
Vi samler og gjør tilgjengelig data til hjelp for å finne ”beste praksis i forhold til dagens drift”, og data som vil være til 
støtte i videre utvikling. Vi har et særlig fokus på å gi innsikt i den digitale transformasjon som kundesenterbransjen nå 
skal gjennom. 

Vår visjon er å bli den viktigste leverandøren av styringsdata til kundeservicebransjen. Informasjonen henter vi fra 
dybdeundersøkelser, panelundersøkelser med bransjeeksperter, og intervjuer med sentrale ressurs- og nøkkelpersoner 
med innsikt og solid operativ erfaring. Undersøkelsene gir tilgang til en innsiktsbasert kunnskap som er unik, fordi den 
«speiler hva som skjer på innsiden» av kundesenterbransjen.

Bak CT står personer som har den beste innsikt i drift av kundeservice nasjonalt og internasjonalt, og som har solid 
erfaring i utvikling og drift av kundesentre i Norge og Norden. Vi har erfart at det er et udekket behov for mer 
operasjonelle kvalitative styringsdata som gir innsikt i forhold til å forbedre daglig drift og strategisk beslutninger med 
tanke på utvikling.

Vi håper du som leser denne del-rapporten finner den like interessant og spennende som oss i CT. 

Forord
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Rapporten er utarbeidet med en inndeling i kapitler som følger selve spørsmålene i undersøkelsen. 
De er også kategorisert etter tema.

Resultatene fra hvert spørsmål blir presentert etter følgende struktur:

§ Relevans - bakgrunn og hvorfor vi har stilt spørsmålet

§ Tilbakemeldinger - kommentarer til svarene og grafene som oppsummerer tilbakemeldingene

§ Betraktninger | trender - CT sine betraktninger knyttet til tema og spørsmål

Kommentarer og spørsmål kan brukes i diskusjoner internt i din virksomhet ved gjennomgang og 
arbeid med rapporten.

Vi anbefaler at rapporten distribueres både til toppledelsen i din virksomhet, og til ledergruppen i 
kundeservice. Videre anbefaler vi at det tas initiativ til diskusjoner knyttet til de tema som er relevant 
for dere å diskutere. Dette kan naturligvis gjøre i egen regi, eller så kan vi i CT bistå med å utarbeide 
opplegg for workshops og utfordre dere på diskusjoner som vil være nyttige i deres videre arbeid 
med å styrke kunderelasjonene og skape enda bedre kundeopplevelser.

Lykke til med arbeidet!

Hvordan bruke denne rapporten
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§ Undersøkelsen er 
gjennomført med bruk av 
ekspertpanel med 50 
deltakere

§ Ekspertpanelet er 
rekruttert gjennom 
etablerte kundeservice-
nettverk i Norge og 
målrettede henvendelser 
mot nøkkelpersoner i 
bransjen

§ I gjennomsnitt har hver 
deltaker i ekspertpanelet 
brukt 41 minutter på å 
besvare undersøkelsen

Om respondentene
Bakgrunnsdata

Lokalisering

5

Bergen

Stavanger

Oslo
Drammen

Tønsberg

Fredrikstad

Trondheim

Hvor er dere lokalisert i Norge?

Tilbakemeldinger fra panelet

Spørsmål

Grunnlaget for rekruttering av deltakerne til ekspertpanelet er 
gjennom nettverket til etablererne bak CustomerTrends AS. 
Gjennom personlige relasjoner og nettverk som Bergen 
Kundeserviceforum og Faglig Kundeforum i Oslo er personer blitt 
kontaktet med forespørsel om å delta i undersøkelsen. De aller 
fleste er blitt kontaktet direkte på telefon og/eller epost for å 
avklare deltakelse. 

Det er derfor naturlig at mange av paneldeltakerne oppgir 
lokalisering i Oslo og Bergen, men også andre deler av landet er 
dekket. 

Flere av paneldeltakerne oppgir at virksomhetene de jobber i har 
kundesentre flere steder / over hele landet.

Vår ambisjon har vært å få rekruttert et panel med eksperter 
innen drift og utvikling av kundeservice. I så måte er de største 
kundeservicemiljøpene i Norge per i dag Oslo regionen og 
Bergen. Vi har derfor mer søkt personer med ønsket 
kompetanse.

Vi har ikke aktivt jobbet for å dekke hele landet i denne 
undersøkelsen.

Finnmark

Hamar
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Bakgrunnsdata

§ Ekspertpanelet har bestått 
av 50 deltakere.

§ To tredjedeler av deltakerne 
i ekspert panelet er ledere/ 
direktører for kundeservice i 
virksomheten.

§ I snitt har hver deltaker i 
panelet ca 13 år med 
erfaring fra kundeservice.  

Rolle i virksomheten

Om respondentene
Bakgrunnsdata

6

Vi stilte to spørsmål i tilknytning til rolle i virksomheten:

§ Hva er din rolle i virksomheten?

§ Hvor lenge har du arbeidet i kundeservice?

Tilbakemeldinger fra panelet

Spørsmål

Nær halvparten av panelet er direktør eller øverste leder for 
kundeservice i sin virksomhet. Videre er 12% av respondentene 
adm.direktør/daglig leder med stort kundefokus. I overkant av 
20% er mellomledere i kundeservice. 

I snitt har paneldeltakerne 12,9 års erfaring fra kundeservice. Vi 
vil dermed hevde at panelet har gode forutsetninger for å ta 
stilling til de spørsmål og utfordringer som er tatt opp i denne 
undersøkelsen 

12%

44%22%

2%

20%

Adm.direktør/daglig leder
Direktør/leder for kundeservice (øverste leder)
Mellomleder kundeservice
Salgsdirektør/salgsleder
Annet

Annet: 
Partner konsulentselskap, leder forretningsutvikling, leder operations, rådgiver, 
prosessansvarlig, servicemanager IKT (tidligere leder av kundeservice), leder 
logistikk m.m.

N=50
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Enkelt fortalt handler kundeservice om å besvare kundens henvendelser på en god måte. 
En basisleveranse i et kundesenter er å svare telefonen når den ringer. Det høres enkelt ut, 
men det er være svært vanskelig om alle kundene uventet tar kontakt samtidig.  

De fleste erfarne KS ledere vet hvordan det føles når servicenivået er lavere enn 
skonummeret, medarbeiderne utslitt og kundene fortvilet. Har man slike erfaringer vil man 
gjøre alt for å ikke oppleve det igjen, men det er komplisert når de tiltakene man 

gjennomfører i dag ikke har full effekt før om 6 måneder. Nøkkelen er å alltid være i 
forkant, gjette riktig om hvordan fremtiden vil være og handle fornuftig utfra de 
antagelsene man har gjort. 

Svarene i denne delen av undersøkelsen skal være en støtte til KS ledere som må lage de 
samme prognosene om fremtiden for å kunne gi kundene god service.    

Trafikk og fordeling på kanaler
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Trafikk og 
fordeling på 
kanaler

Kanaler 2018
Bakgrunnsdata

Fordeling av trafikk på kanaler i dag

Grafen viser hvor stor andel de ulike kanalene har i snitt blant de kundesentrene som 
har deltatt i undersøkelsen. Da noen av respondentene ikke har tall på alle kanaler 
summeres ikke grafen opp til 100%.

8

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Tradisjonelt har telefon vært den viktigste kanalen for 
håndtering av kundehenvendelser. De senere årene har vi sett at 
kunder velger andre kanaler, og gjerne kombinerer flere og flere 
kanaler. Det er nyttig å få en oversikt over hvordan dette bilder 
ser ut i dag og hvordan det utvikler seg fremover.

Telefon er fortsatt den viktigste kanalen med hele 57% av 
henvendelsene. E-post utgjør i overkant av en femtedel av 
henvendelsene, dette til tross for at mange betegner e-post som 
en kostbar kanal. Chat, en kanal som er relativt ny for mange, 
nærmer seg nå 10%. Sosiale medier utgjør kun 5% i snitt av 
volumet per i dag hos deltakerbedriftene.

Ekspertpanelet viser til en relativt stor variasjon med hensyn til 
fordeling av trafikk i de ulike kanalene. Chat fremstår som en 
kostnadseffektiv kanal, og to av respondentene gir 
tilbakemelding om at denne kanalen håndterer nærmere 60% av 
trafikken. Andre undersøkelser, som hos KANTAR TNS, viser at 
kundene som bruker chat er mer tilfredse enn kunder som bruker 
øvrige kanaler. Det blir spennende å følge denne utviklingen, og 
inntreden av chatbots indikerer at dette blir en viktig og 
kostnadseffektiv kanal fremover.

Hvordan fordeler trafikken seg på ulike kanaler hos kundeservice i din bedrift i 
dag? Kontroller at sum = 100% når du svarer. F.eks.: Telefon 70% + epost 20% + 
web-skjema 10% = 100%.§ 57 % av henvendelsene 

kommer på telefon
§ Antall henvendelser på chat 

vokser 

2%

3%

5%

9%

11%

22%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Post

Personlig fremmøte

Sosiale medier

Web-sk jema

Chat

Epost

Telefon

Andel
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Trafikk og 
fordeling på 
kanaler

Forventet utvikling mot 2021
Bakgrunnsdata

Forventet utvikling i volumet på trafikk mot 2021

9

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Vi har utfordret respondentene på hva de tror om, og forventer 
av hver kanal frem mot 2021. Eventuelle endringer vil være 
påvirket av endringer i kundeadferd, men også av hvordan 
virksomheten selv legger til rette for nye muligheter for sine 
kunder.

Hele 81% av respondentene forventer en reduksjon i trafikken 
på telefon. Når det gjelder e-post forventer 54% respondentene 
en nedgang. Tilsvarende forventer 92% av panelet en økning når 
det gjelder chat, og 79% forventer en økning i håndtering av 
kundehenvendelser via sosiale medier.

Vi har ikke tatt med post og personlig fremmøte i grafen, da disse 
kanalene utgjør en beskjeden del av det totale trafikkbildet. 
Basert på tilbakemeldingene fra panelet er det all grunn til å tro 
at chat og sosiale medier vil bli blant de klart viktigste kanalene 
de neste årene. Det blir imidlertid spennende å se hvor raskt 
disse kanalene vil tar over for telefon. Det vil være av stor 
betydning å ha gode analyser av hvilke målgrupper og 
kundegrupper som vil foretrekke de nye og «gamle» kanalene. 
Vår hypotese er at tilgjengelighet på telefon fremdeles vil være 
viktig.

Hvordan forventer du utviklingen i volumet på trafikk i de ulike kanalene frem 
mot 2021? Gjør et skjønnsmessig estimat. Volum vil enten økes, reduseres eller 
forbli på samme nivå som i dag.
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§ Ikke se deg blind på kost 
per kanal, men viktig også 
å vurdere mulig oppside
(mersalg/oppsalg = 
verdiøkning av relasjon)

§ Økt bevissthet rundt 
hvilke type henvendelser 
man ønsker til hvilken 
kanal/medarbeider
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Trafikk og 
fordeling på 
kanaler

Hvordan antar du trafikken fordeler seg på ulike kanaler hos kundeservice i din 
bedrift i 2021? Gjør et skjønnsmessig estimat. Volum vil enten økes, reduseres 
eller forbli på samme nivå som i dag. Kontroller at sum = 100% når du svarer. 
F.eks: Telefon 60% + epost 20% + web-skjema 10%, chat 10% = 100%.

§ Viktig å tilpasse ressurser 
til de kanalene som 
kundene foretrekker

§ Viktig å styre trafikk mot 
kostnadseffektive kanaler 
som også gir bedre 
kundeopplevelser

§ Skiller du på pluss/minus 
henvendelser?

§ Er det ønskelig å ”strupe” 
antall telefoner inn?

§ Hvordan vil det påvirke 
KTI, lojalitet, 
salg/mersalg osv.?

§ Vil digitale kanaler 
erstatte telefonsalget?

Kanaler 2021
Bakgrunnsdata

Forventet fordeling av trafikk på ulike kanaler i 2021
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Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
All planlegging påvirkes av hvordan og hvor ofte kundene tar 
kontakt. Derfor er det interessant å vite hva KS lederen forventer 
av fremtiden. Hva tenker ekspertpanelet om endringer i trafikk? 

Det forventes et kraftig fall i antall telefonhenvendelser og en 
tredobling av chat. Dette muliggjør automatisering og 
rasjonalisering. Den kostbare kanalen e-post er også på vei ned. 

Andelen telefoner synker. Dette gir et interessant dilemma for 
kundeservice. På den ene siden vil en reduksjon i antallet 
telefoner innebære muligheter for effektivisering. På den andre 
siden vil færre telefonhenvendelser fra kundene bety endring når 
det gjelder prosesser for salgs- og lojalitetsskapende service. Om 
salgsvolum skal opprettholdes på samme nivå betyr dette at de 
digitale kanalene skal erstatte det tapte telefonsalget. Klarer man 
det i alle bransjer? 

1%

5%

13%

13%

27%

13%

39%
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11%

22%

57%
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Trafikk og 
fordeling på 
kanaler

Under ber vi deg rangere (tvungen rangering) etter hvilke kanal som er 
mest kostnadseffektiv (=7) til minst kostnadseffektiv (=1). § Chat er den mest 

kostnadseffektive kanalen 
ifølge ekspertpanelet

§ E-post er den minst 
effektive elektroniske 
kanalen

§ Er det kundetilfredshet 
eller kostander som driver 
utviklingen?

Kostnadseffektive kanaler
Bakgrunnsdata

Mest kostnadseffektive kanal
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Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Et interessant spørsmål for de fleste kundesentre er hvilken 
kanal som er den mest kostnadseffektive. Svaret vil være med på 
å påvirke selskapets kanalstrategi.

Ekspertpanelets tilbakemeldinger tilsier at chat er mest effektivt 
og post det motsatte. Telefon er fremdeles mer effektivt enn 
personlig fremmøte og e-post.

Svarene bekrefter at e-post er kostnadsdrivende. Mange KS 
opplever kanalen som problematisk. Det er ikke stor forskjell på 
chat og telefon, men chat øker effektiviteten og muliggjør 
automatisering. Glemmer vi å vurdere muligheten for 
verdigenerering i kanalen? Det er vanskelig å selge via e-post og 
chat. Er det kundetilfredshet eller kostnader som driver 
utviklingen? Tenker vi nok på rekruttering med tanke på 
medarbeidere som har kompetanse på skriftlig kommunikasjon 
når vi rekrutterer for fremtiden? Fra kommentarene: «Om KS 
lederne hadde fått bestemme ville vi beholdt mye av trafikken på 
telefon. Det er enklere å gjøre kunden tilfreds og enklere å selge». 

Om alle respondenter hadde gitt maksimal score til en og samme kanal, ville 
den kanalen kommet ut med  score 7. 

3,1

3,4

3,6

4,2

4,4

4,5

4,7
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Post

Epost

Personlig fremmøte
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Trafikk og 
fordeling på 
kanaler

§ Webskjema og e-post bør gå ned om digitale kjøpsløsninger 
og automatiserte digitale tjenester fungerer. Webskjema 
lever på lånt tid. Det er kun en mellomløsning fordi man ikke 
har gode nok kjøpsløsninger. Derfor er e-post økende i dag. 
E-post og webskjema er egentlig det samme. Bare ulik 
struktureringsgrad. Telefon vil gå litt ned. Chat vil øke mye 
sammen med SoMe. 

§ Chatbot vil nok komme i større grad, og dermed øke 
selvbetjent løsning vesentlig. Dette har jeg ikke tatt høyde 
for, men kun tatt "betjente svar" i oversikten.

§ Rangerer chat og webskjema høyt da de kan robotiseres helt 
eller delvis uten at kunden nødvendigvis oppdager dette.  
Telefonrobot er også på vei, men kanskje ikke klar til 2021. 

§ Personlig vil nok vår trafikk for kundene i 2021 gå igjennom 
app og nettbestilling

§ Når man får gode robotløsninger i Chat vil det bli en effektiv 
kanal. Ved manuell chatting klarer en gjennomsnittlig agent 
3 samtidige dialoger. Blir ofte høy AHT, med tilsvarende lav 
produktivitet

§ Tror på vridning mot sanntidskommunikajson. Utfordring blir 
å sikre god rådgivning og god kundeopplevelse og klare å 
utnytte potensiale for mersalg i de nye kanalene.

§ Ved nedgang av antall filialer/kontorer, ser vi økt trafikk. Og 
jo flere digitale tjenester, jo mer teknisk support kreves og 
dette kan ta noe lengre tid.

§ Savner selvbetjeningssider

§ Det er lettere og raskere å løse spørsmål og henvendelser på 
telefon og i møter

§ Kunden beveger seg fra de mest kosteffektive kanaler. Dette 
krever at vi utvikler gode selvbetjeningsløsninger som frister 
kunden til å gjøre jobben selv og vi får den informasjonen vi 
trenger. Automatisering og proaktiv kundeservice vil være 
nøkkel til suksess.

§ Inkluderer salg som en inntekt med tanke på 
kostnadseffektivitet

§ Chatbots vil effektivisere chat-kanalen, særlig de enkle 
prosessene. E-post medfører ofte mye kommunikasjon frem 
og tilbake og har dermed lang løsningstid.

Kostnadseffektive kanaler
Bakgrunnsdata

Kommentarer fra respondentene til utvikling av trafikk - kanaler
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§ Chat vil øke, og roboter vil 
bistå med å besvare 
henvendelser
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Til slutt..

Vi i CustomerTrends AS vil gjerne få takke alle i ekspertpanelet som har bidratt til gjennomføringen av denne 
undersøkelsen. En spesiell takk til Trine Lise Ness Grimstad (Digitale Medier 1881), Irene Fauskanger 
(Fjordkraft) og Steinar Pihl (Tryg) for deres entusiasme og støtte i arbeidet.

Rapporten vil være til salgs på våre hjemmesider. Ellers er det bare å ta kontakt per telefon eller epost om du 
har spørsmål eller ønsker oss som foredragsholder eller fasilitator i workshops eller interne prosesser.

Besøk oss gjerne på www.customertrends.no.

Dersom du ønsker kontakt og har spørsmål til rapporten sender du epost til: post@customertrends.no.

Hans Olav Bakås
Mobil: 908 92 853

Bjarte Lyssand
Mobil: 958 32 596

Steinar B. Christensen
Mobil: 957 05 514
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http://customertrends.no


Hvordan blir fremtidens kundeservice?
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CustomerTrends AS
c/o Media City Bergen
Mediekuben
Lars Hilles gate 30
5008 BERGEN

www.customertrends.no
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