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UTVIKLING AV KUNDESERVICE

Organisering 
og ledelse



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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Organisering og ledelse er virkemidler for å oppnå et ønsket resultat. Det er mange måter å 
organisere en virksomhet på, men hvilken skal man velge? 

Når både kravene fra kunder og forventningene fra medarbeiderne endrer seg. Hvordan 
skal man da organisere arbeidet optimalt? Etter at man har besluttet fremtidig 
organisasjonsstruktur så må man med god endringsledelse sikre at overgangen fra dagens 
situasjon til den nye strukturen går så friksjonsfritt og bra som mulig.  

Mange og hyppige strukturelle endringer stiller store krav til ledere på alle nivåer. 
Endringsledelse er blitt et eget fagområde. Mange kundeserviceledere går rundt og 
funderer på disse tema, og i dette kapittelet ønsker vi å belyse de tanker kolleger fra ulike 
bransjer har.  

Organisering og ledelse
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Organisering og 
ledelse

§ Om du vil lykkes som 
driftsleder i kundeservice i 
Norge så må du være dyktig 
på coaching.

§ Hvordan planlegger din 
virksomhet utvikling av 
lederskapet i kundeservice 
de neste årene?

Ledelse
Vurderinger rundt ledelse i Kundeservice

8

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Gjør en vurdering ut fra dine erfaringer og tanker på spørsmålene under. 
1=helt uenig, 6=helt enig

Fra en situasjon hvor det var hun som tok flest telefoner som etter 
hvert ble leder, så innser flere og flere virksomheter at ledelse er et 
eget håndverk og helt avgjørende for bedriftens suksess. Mange har 
nok opplevd at den samme endringsprosessen i to like team blir 
veldig ulik avhengig av lederen i teamet. Når utviklingen går fort, og 
endringene kommer hyppig er det interessant å se på hvordan 
panelet ser på ledelse.   

Et stort flertall mener det vil bli økt fokus på lederutvikling og 
lederkompetanse de neste årene. I overkant av en tredjedel mener 
selvstyrte team er den beste organiseringen, men ingen er enig at 
strammere hierarkisk styring er løsningen. Det er derimot den 
coachende leder man har tro på. Riktige KPIèr vil bli viktigere, og 
nesten alle mener det blir behov for hyppigere kundemålinger. 
Ingen har tro på en høy andel prestasjonsbasert lønn, men panelet 
er usikre på fraværet av bonusordninger er nok til å øke fokus på 
gode kundeopplevelser. 

Coachende utviklende ledere som støtter medarbeiderne i sin egen utvikling har vært en sterk trend i Norge i flere år, og trenden vil fortsette de 
nærmeste årene. Den hierarkiske lederstil vi ser i en del kundesenter i utlandet passer ikke i den norske modellen. Det blir en utfordring å få målt 
kundeopplevelsen når kundene alt nå er lei av å svare på utallige kundeundersøkelser. Mange opplever at de må spørre mange kunder og får få svar, 
noe som gir slitasje på kunderelasjonen. 
Det er oppsiktsvekkende at så mange ikke har tro på prestasjonsbasert lønn. Her har holdningen endret seg de siste 10 årene. Det er også vanskelig å 
finne dokumentasjon på at prestasjonsbasert lønn har en positiv effekt på de viktige kundeopplevelsene. 

Snittscore

2,2

2,6

3,9

4,1

4,8

5,1

5,2

5,4

1 2 3 4 5 6

De store utfordringene fremover vil øke behov et for
strammere styring gjennom tradisjonell, hierarkisk  ledelse

Høy andel prestasjonsorientert lønn driver gode resultater og
gode kundeopplevelser

Selvstyrte team er den beste organiseringen for fremtidens
utfordringer

Ingen bonusordninger øker fokus på gode kundeløsninger og
-opplevelser

Å sette riktige KPI-er vil være viktigere enn noen gang i
fremtidens kundeservice

Det vil være behov for hyppigere kundemålinger for å ta
bedre beslutninger i fremtiden

Det vil bli behov f or økt  fokus på lederutv ikling  og -
kompetanse i kundeserv ice de neste årene

Coachende ledelse vil gi langt  bedre resultater enn
instruerende ledelse i årene fremover
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Organisering og 
ledelse

Målinger
Hvilke data er viktigst for å måle kundetilfredshet

9

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Det er mange alternativer når man skal måle kundetilfredshet. Vi 
ønsker å vite hva som er de beste KPIéne.

Tilbakemeldinger etter kundekontakt og hvor fort man tar 
telefonen skiller seg ut som de KPIéne som oppleves som mest 
viktig. 

Kundenes tilfredshet med kundeservice er svært viktig, og 
driftsledere trenger raske og direkte tilbakemeldinger fra kundene 
for å lede organisasjonen best mulig. Det er en utfordring at 
kundens samlede opplevelse og lojalitet påvirkes av en rekke andre 
faktorer som gjør at selv om kundeservicen er god så er kunden 
utilfreds. Den optimale KPI på dette området er ennå ikke 
oppfunnet, og det blir spennende å følge utviklingen. 

Hvilke KPI-er er de viktigste for deg/dere når dere måler i hvilken grad 
kundene er tilfredse med kundeservice? Velg inntil 3 av alternativene under.

3%

8%

18%

23%

23%

26%

28%

33%

44%

44%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Norsk  Kundebarometer ( BI/årlig)

Epsi måling (årlig)

Behandlingstid på epost (f.ek s innen 24 t imer)

Churn (kunder i avgang)

Annet

Andel kunder som f orny er eller fastholder sitt
kundeforhold

Net Promotor Score

Egen k undetilfredshetsindex - KTI (f.eks én gang per
år/annen frekvens)

Ventetid på telefon

Servicegrad på telefon (andel besvarte samtaler innen et
bestemt t idsintervall)

Tilbakemeldinger etter k undekontak t (per epost/sms
etter kontakt)

§ Hvilke KPI-er er viktig å ha 
fokus på for å oppnå de mål 
og ambisjoner dere har i din 
virksomhet?
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Organisering og 
ledelse

§ De to aller viktigste KPI-
ene er KTI målinger og 
servicegrad/svartider.

§ Måler du disse KPI-ene 
per kanal og ser dette i 
sammenheng med 
lojalitet?

Målinger
De to aller viktigst KPI-ene i Kundeservice

10

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Det er mange kundesentre som blir målt på en rekke KPI-er. Vi 
har ønsket å få frem hvilke to KPI-er som synes å være de aller 
viktigste å styre etter for å kvalitetssikre svarene i forrige 
spørsmål. 

Som vi ser av kakediagrammet er det tre områder som peker seg 
klart ut. Det klart viktigste er direkte tilbakemeldinger fra kunder 
gjennom ulike kundetilfredshetsmålinger. Videre er det måling 
og oppfølging på tilgjengelighet gjennom svartider og 
servicegrad. Det tredje området som peker seg ut er måling 
lojalitet. NPS synes å være et innarbeidet verktøy i denne 
sammenheng.  

Den store utfordringen for mange kundesentre fremover blir å 
etablere et sett med KPI-er som er gjennomgående i en multikanal 
løsning. KTI og tilgjengelighet målt med servicegrad og svartider må 
følges opp per kanal. Fornyelse, lojalitet og churn bør man også se i 
en sammenheng, og gjerne måle og følge dette opp med 
utgangspunkt i den kanalen kundene prefererer for å se på trender 
og utvikling som kan koble de aller viktigste KPI-ene sammen. 

Det er stor sammenheng mellom tilfredse kunder og deres ønske 
om å forbli lojale med tanke på lønnsomhet for virksomheten.

Om du skulle valgt to måleparametre å styre etter for å optimere gode 
kundeopplevelser, hva ville det være?

20,8 %

38,9 %4,2 %

5,6 %

2,8 %

22,2 %

5,6 %

Lojalitet/fornyelse/NPS KTI etter kundekontakt
Churn Løsningsgrad 1.kontaktpunkt
Komptanse Servicegrad/svartider
Mersalg/verdiskapning

Totalt 72 vurderinger
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Organisering og 
ledelse

Lederkompetanse
Kompetansebehov for ledere i Kundeservice

11

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Det er svært viktig at ledere i kundeservice har riktig kompetanse 
for å gjøre jobben sin best mulig, men hva er denne 
kompetansen? Vi har bedt panelet rangere de viktigste 
kompetanseområdene for å gi oss svaret.

Bruk av ny teknologi vurderes som den aller viktigste 
kompetansen. Så følger evnen til å lede endringer og bygge 
kultur. Generell driftsledelse rangeres nederst på denne listen av 
ekspertpanelet.

Det er liten tvil om at det er svært viktig at ledelsen av kunde-
serviceenheter er oppdatert på ny teknologi. Utfordringen mange 
står overfor er å få teknologi og mennesker til å fungere sammen i 
en positiv, prestasjonsorientert kultur. Det er mange som allerede 
har kjent på denne utfordringen ved å ha medarbeidere til å lære 
opp roboter som i neste omgang overtar jobbene deres. Det er 
derfor svært viktig at ledelsen evner å bygge en kultur der 
endringsvilje og endringskraft også gjør at medarbeidere kaster seg 
over nye og utfordrende oppgaver som vil bidra til å skape enda 
bedre kundeopplevelser. 

Hva mener du er de aller viktigste områdene å styrke kompetansen på for 
ledere i Kundeservice fremover? Her må du rangere fra 7=viktigst til 1=minst 
viktigst. Ingen av alternativene kan ha samme score. Ta utgangspunkt i 
Kundeservice i din virksomhet.

2,9

3,4

3,9

4,3

4,5

4,6

5,0

1 2 3 4 5 6 7

Generell driftsledelse

Prosessoptimalisering

Lean (kontinuerlig og systematisk
forbedringsarbeid)

Coaching

Kulturbygging

Endringsledelse

Bruk av ny teknologi (digital isering,
robotiser ing)

Snittscore etter viktighet

§ En stor utfordring for ledere 
fremover er å få  
medarbeidere og roboter til 
å spille på lag.
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Organisering og 
ledelse

Bemanning
Bemanningsbehov i Kundeservice mot 2021

12

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Vil det være et stort behov for arbeidskraft i kundeservice i 
fremtiden, eller vil alle være erstattet av roboter? Det er hva vi 
ønsker å finne ut av med dette spørsmålet. 

Det er få som forventer en nedgang i antall ansatte som følge av 
vekstambisjonene i virksomheten, men over halvparten trenger 
færre ansatte som følge av digitaliseringsprosesser. Nettoeffekten 
blir at det er flere som skal nedbemanne enn som skal 
oppbemanne. Panelet tror det blir færre ansatte i kundeservice i 
2021. 

Det fremstår som åpenbart at det skal bli færre ansatte i 
kundeservice om man ser på den teknologiske utviklingen. Det 
synes klart at virksomhetene vil ta i bruk lærende roboter og 
utnytte mulighetene disse gir. Panelet synes å tro mer på en 
gradvis tilpasning, enn på den digitale revolusjonen som ofte 
predikeres fra konferansescenene. 

Hvor mange flere ansatte forventer du å ha i Kundeservice i 2021 som følge av virksomhetens 
vekstambisjoner?

Hvor mange færre ansatte forventer du å ha i Kundeservice i 2021 som følge av 
digitalisering/automatisering?

Samlet sett, hva forventer du vil være endringen i antall ansatte i Kundeservice i 2021?

0% 0% 3%
10% 5%

35%
22% 20%

0% 0% 5% 0%
0%

20%

40%

-90-100%

-70-80%

-50-60%

-30-40%

-10-20%

Som i d
ag

10-20%

30-40%

50-60%

70-80%

90-100%

> doblin
g

0% 0%

18% 12%

45%

20%

0% 5% 0% 0% 0% 0%
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20%
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-30-40%

-10-20%
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15%
23% 25%

15% 12%
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20%
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-10-20%
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§ Hva er din plan for riktig 
bemanning mot 2021?
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Organisering og 
ledelse

Outsourcing
Behov for outsourcing mot 2021

13

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Gitt endringene bransjen skal gjennom de neste årene er det 
interessant å vite hvordan virksomhetene vurderer mulighetene 
for outsourcing. 

56% forventer samme nivå i 2021 som i dag. 22% forventer en 
økning.

Å outsource hele eller deler av kundeservice er omfattende og 
kompliserte beslutninger for etablerte virksomheter. Kundeservice 
er kostbart, og man kan redusere kostnader ved å outsource. Men 
på den andre siden kan service være vurdert som så strategisk 
viktig for virksomheten at man ønsker å holde tjenesten inhouse. 
Panelet tror på noe mer outsourcing i årene som kommer. Det skal 
bli interessant å følge utviklingen de neste årene.

Hva tenker du om behovet for outsourcing av Kundeservice tjenester innen 
2021?

7%

5%

7%

56%

22%

2%

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

Vet ikke

Vesentlig mindre enn i dag

Mindre enn i dag

På samme nivå som i dag

Mer enn i dag

Vesentlig mer enn i dag

§ Kan outsorcing av deler av 
trafikken være en del av 
planen for din virksomhet 
fremover for å løse 
utfordringer knyttet til 
trafikktopper på en mer 
optimal måte?
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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

©
 |

 C
us

to
m

er
Tr

en
ds

AS

http://www.customertrends.no/
http://customertrends.no


Hvordan blir fremtidens kundeservice?

15KS 2021

CustomerTrends AS
c/o Media City Bergen
Mediekuben
Lars Hilles gate 30
5008 BERGEN

www.customertrends.no
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