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ER	KUNDESENTERET	ET	SUPERLIM	I	KUNDEFORHOLDET?	
 
KANTAR	står	bak	KS	Indeks,	som	er	Norges	største	måling	av	opplevd	kundeservicetilfredshet	i	
konsumentmarkedet.	Undersøkelsen	er	gjennomført	i	mange	år.	Over	200.000	norske	forbrukere	
har	uttalt	seg	om	kundebehandlingen	til	ulike	virksomheter	i	en	rekke	bransjer.	Spørsmålet	som	ble	
stilt	på	Kantar	sitt	webinar	27.mai	2020	var	om	kundesenteret	bare	en	utgiftspost	eller	et	superlim	
i	kundeforholdet?	
	
STEINAR	B.	CHRISTENSEN	

 
KANTAR TNS har inngått et strategisk samarbeid 
med CustomerTrends. KANTAR fokuserer på 
tilbakemeldinger fra kunder og konsumenter, 
mens CustomerTrends fokuserer på 
tilbakemeldinger fra eksperter som jobber i 
kundeservice organisasjoner. Til sammen gir dette 
et spennende og helhetlig perspektiv på status og 
utvikling innen kundeservicebransjen.  
 
 

Utviklingen	i	trafikk	til	kundesenteret	
	

Når vi sammenligner utviklingen i trafikk fra 2012 
til 2016 ser vi at det har væt en betydelig økning i 
trafikk inn mot kundesentrene i Norge. Kantar sine 
tall viser en økning på mellom 10 og 15 millioner 
henvendelser i året. 

 
Figur 1: Andel av den norske befolkning som har vært i kontakt med et 
kundesenter siste 14 dager 

 
Økningen fra 2015 til 2016 skyldes i hovedsak 
innføring av chat i mange kundesentre i Norge. Per 
i dag benytter relativt få kunder chatbots dersom 
de har et alternativ. Uavhengig av kundens 
kanalvalg er det viktig å betjene kundene på aller 
beste vis. Høy OKS-score (opplevd 
kundeservicetilfredshet) påvirker kundenes ønske 
om å bli værende kunde i svært stor grad. 
 
Ta	kundens	tilbakemelding	på	alvor!	
	

Gjennom å undersøke og studere nærmere 
kundenes byttevilje, score på NPS og tilfredshet, 
kan vi få gode prediksjoner på kundelojalitet. Siste 
KSIndeks viser at hele 37% av kundene sier at det 
er ganske eller svært sannsynlig at de vil bytte 
leverandør i løpet av det neste halvåret. Hele 48% 

av de som ga uttrykk for dette var faktisk borte 12 
måneder senere. Det er altså en klar sammenheng 
mellom hva kunden sier og hva de faktisk gjør i 
denne sammenheng. 
 
Betydningen	av	begeistrede	kunder	
 

Analysene knyttet til KSIndeks har tydelig avdekket 
at det er svært viktig å forstå betydningen av hvilke 
følelser kundene har i dialog med kundeservice. 
Resultatene viser at følelsene er en sterkere 
pekepinn på lojalitet enn ren tilfredshet. 
 
Fra banksektoren viser undersøkelsene at 57% av 
de som gir uttrykk for å være «svært fornøyd» med 
kundeservicen sier det er svært sannsynlig at de er 
kunde i selskapet om 2 år. 
 
Hele 68% av de kundene som oppgir at de er 
begeistret med den servicen og hjelpen de har fått, 
sier det er svært sannsynlig at de er kunde i 
banken om 2 år. Dette understreker betydningen 
av å forstå det emosjonelle aspektet i 
kundedialogen. Det er med andre ord ikke godt 
nok å løse saken korrekt, men måten dette skjer på 
i interaksjon med kunden kan påvirke lojalitet i 
betydelig grad.  
 

 
Figur 2: Følelser er en sterkere pekepinn på lojalitet enn ren tilfredshet 
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Hva	skaper	følelser	i	bankbransjen?	
 
Resultatene fra KSIndeks viser at følgende forhold 
skaper irriterte kunder i bankbransjen: 
 
§ Fikk ikke hjelp/ingen løsning 
§ Manglende serviceinnstilling og forståelse hos 

kundekonsulenten 
§ Det tok for lang tid før alt var ordnet 
§ De fulgte meg ikke opp 
 
Dette er derfor områder man bør unngå. Skal man 
begeistre kundene, så viser KSIndeks at følgende 
punkter er de aller viktigste: 
 
§ Løsningsorientert 
§ De tar seg tid til å lytte 
§ Jeg fikk en god forklaring 
§ Hun/han snakket slik at jeg forstod hva det 

dreide seg om 
§ Jeg følge meg trygg på at alt var i orden 

 
 
Figur 3: Man må vekke positive følelser for å oppnå en WOW-effekt! 

 
Chatbots	begeistrer	i	mindre	grad	
 
Kundeservice skaper som regel mer fornøyde 
kunder, men det er et unntak. Grafen under er fra 
bankbransjen. Den viser at kunder som har vært i 
kontakt med en chatbot har en vesentlig dårligere 
opplevelse med kundeservice enn kunder som 
enten har ringt, sendt epost eller chattet med en 
rådgiver i banken. 

 
Figur 4: Bankkunder får en dårligere kundeopplevelse når de bruker chatbot 
sammenlignet med telefon, epost og chat med en kunderådgiver. 

Grafen viser at kundeservice påvirker generell 
tilfredshet med selskapet på en negativ måte, noe 
som selvsagt er uheldig. 
 
Grafen under viser tydelig de kanalene som mest 
påvirker lojaliteten til kundene. Dette korrelerer 
godt med forrige graf, og betyr at bedriften løper 
en risiko for å miste flere kunder dersom kundenes 
interaksjon med banken skjer ved hjelp av en 
chatbot da de i mindre grad blir tilfreds og 
begeistret. Det er viktig å understreke at dette er 
gjennomsnittstall for bransjen, og at det er 
ulikheter på selskapsnivå.  

 
Figur 5: Det er betydelige forskjeller mellom de ulike kanalene når det gjelder 
lojalitet (sannsynlighet for å være kunde i selskapet om 2 år). 

 
Bransjeforskjeller 
 
Analysene fra KSIndeks viser at det er klare 
bransjeforskjeller når det gjelder evne til å 
begeistre kundene. Oversikten under viser at bil og 
verkstedsbransjen kommer best ut sammen med 
internetthandel og varehandel. Bransjer som har 
utfordringer med å begeistre kundene er offentlig 
virksomhet, strøm/strømnett, bredbånd og 
bokklubber. Av selskaper er Apple best med 18% 
andel begeistrede kunder foran Toyota med 17%. 

 
Figur 6: Oversikt over andel (i prosent) begeistrede kunder innen ulike bransjer. 
Kilde: KSIndeks 2020. 
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Kan	god	service	redde	et	dårlig	produkt? 
 
Et av de interessante spørsmålene i KSIndeks 2020 
var knyttet til om kundeservice er redningen 
dersom produktet ikke oppleves som tilfreds-
stillende av kundene. Et eksempel fra kabelTV 
bransjen viste tydelig at dette ikke er tilfellet. 
Dersom produktet ikke virker som det skal, eller 
svarer til forventningene, så vil ikke god service fra 
kundesenteret veie opp for et dårlig produkt. I alle 
fall ikke om kvalitetene i selve produktet og/eller 
leveransene forblir svake over tid. 
 
Oppsummering 
 
Kort oppsummert bekrefter resultatene og 
analysene fra KSIndeks 2020 følgende forhold: 
 
§ Kundeservice er limet i kundeforholdet 
§ God kundeservice kan ikke redde 

kundeforholdet om produktet ikke er bra over 
tid 

§ Chatbots klarer i liten grad i dag å skape 
begeistrede kunder 

§ En perfekt prosess i kundeservice er bra og bør 
være en ambisjon for alle, men det er først når 
det utløses positive følelser - og kundene 
faktisk blir begeistret – at dette får reelt stor 
betydning i forhold til økt lojalitet fordi.. 

§ De mest begeistrede kundene er også de mest 
lojale 

 

 

 
Erlend Espedal og Finn Olav Sveinall i Kantar er ansvarlige for gjennomføring 
av KSIndeks som måler kvaliteten på bedriftenes kundeservice. 

 
 

Kontakt	og	ytterligere	informasjon:	
 
KANTAR  
Erlend Espedal 
Epost: erlend.espedal@kantar.com 
Mobil: 922 69 065 
https://www.kantar.no/kantar-tns/ 
 
CustomerTrends AS 
Steinar B. Christensen 
Epost: steinar.christensen@customertrends.no 
Mobil: 957 05 514 
https://www.customertrends.no 

 
Norwegian Customer Excellence 
 

KANTAR og CustomerTrends har etablert et strategisk 
samarbeid for å tilby private og offentlige virksomheter 
enda bedre og mer relevant kundeinnsikt og rådgivning 
som grunnlag for utvikling av morgendagens 
kundeserviceorganisasjoner. 
 
 
Kilde for artikkelen: 
 
Kantar webinar 27.mai 2020: 
 
«Er kundesenteret bare en utgiftspost, eller et superlim i 
kundeforholdet?»  
 
Presentert av Finn Olav Sveinall og Erlend Espedal 
 
Utarbeidet og distribuert med tillatelse fra Kantar. 
 
 
 


