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Fra kostsenter til vekst driver 
 
Kundeservice er det viktigste kontaktpunktet i kundereisen. Når kunder er frustrerte eller 
sinte, har den første personen de snakker med en enorm mulighet til å vinne tilbake 
kundens tillit. I en slik stressende situasjon, både for kunden og medarbeideren – er 
kundenes lojalitet i spill.  
 
En jobb som førstelinje medarbeider i et kundesenter er en utsatt posisjon. Det er ofte et 
høyt tempo, man blir utsatt for et høyt arbeidspress, og man blir målt på alt som gjøres. I 
tillegg får mange direkte tilbakemeldinger fra kundene på deres opplevelse av den jobben 
som ble gjort. Førstelinje medarbeiderne er bedriftens helter. De kan påvirke 
kundeopplevelsene slik at kundene både tilfredse og begeistret. Gjennom tilfredse og 
begeistrede kunder spiller kundeservice en svært viktig rolle i arbeidet med å bygge kunde 
lojalitet og legge til rette for bedriftens inntjening og lønnsomhet. 
 
3 områder å utvikle for å bli en vekst driver 
 
I mange virksomheter blir dessverre kundeservice kun sett på som et kostsenter. Det er 
derfor en viktig oppgave for ledelsen i kundeservice å synliggjøre effekten av den jobben 
som gjøres slik at den reelle verdiskapningen i kundeservice også blir synlig for resten av  
selskapet.  
 
Det er viktig å fokusere på følgene tre områder: 
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Under følger noen konkrete innspill til hvordan man kan jobbe med utvikling innen 
områdene kompetansebygging, teknologi og kultur. 
 
Kompetanse  
 
Riktig kompetanse gjør det mulig å transformere strategi til taktiske grep og konkret 
handling i førstelinje. Det er viktig at alle i kundefront har en helhetsforståelse, samt blir gitt 
mulighet for å lære å håndtere flere typer kunde-henvendelser. Dette er med på å fjerne en 
del av «silo-tenkingen» som mange kundesentre har i dag. Her er noen konkret tips. 
 
§ Muliggjør multi-kanal support ved å trene og drive målrettet kompetanseheving som gjør 

flest mulig medarbeidere i stand til å håndtere og gi gode kundeopplevelser i ulike 
kanaler. Sett av minst 1 time til samtaletrening hver annen uke.  

§ Invester i kompetanse hos medarbeiderne i kundefront. Dersom medarbeidere får 
opplæring på flere områder vil det gjøre arbeidet med planlegging og forecasting mer 
effektivt og redusere sårbarhet i kundeservice. 

§ Etabler et effektivt system for sjekklister og rutiner. Dette gir bedre struktur, og 
kundeveilederen får større trygghet til å skape gode kundeopplevelser 

§ Bruke tilbakemeldinger fra kundeveiledere aktivt i prosesser med forbedring av 
eksisterende og utvikling av nye produkter og tjenester. Gode rutiner rundt dette 
påvirker i stor grad kundeveileders opplevelse av hvor viktig jobben deres faktisk er. 

 
For å utvikle morgendagens kundeveiledere med handlingsrom til å hjelpe kunden og finne 
gode løsninger i dialogen, så må de i tillegg til å være kompetente (multi-skilled) også ha 
mulighet til å finne gode og kreative løsninger samt ha myndighet til å ta avgjørelser. Det er 
også med på å motivere til ekstra innsats i arbeidet med å skape gode kundeopplevelser. 
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Teknologi 
 
Teknologi er en viktig kraftmultiplikator som påvirker alt fra effektivitet i kundehåndteringen 
og til differensiering i kundeopplevelsene. Her er noen tips som kan gjøre kundesenteret til 
et opplevelsessenter for kundene: 
 
§ Bruk teknologi til å bryte ned siloer. Sett kundereisen i sentrum for hvordan 

kundesenteret bruker teknologien for å tilrettelegge for sømløse prosesser 
§ Analyser prosessene og automatiser arbeidsflyt på de plattformene og med de 

verktøyene som kundeveilederne allerede bruker 
§ Skaff innsikt som vil hjelpe til å designe differensierte kundeopplevelser. Data om 

opplevelser ogg transaksjoner må kobles for å identifisere de forbedringene som vil ha 
størst innvirkning på lønnsomheten. Analyse av tale og prediksjon er eksempler på 
effektive verktøy som kan brukes i dette arbeidet. 

§ Benytt AI-løsninger for å studere gjeldende arbeidsflyt, atferd og mønstre hos effektive 
og drevne medarbeidere som grunnlag for opplæring og coaching av andre.  

 
Fremtidens kundesenter vil kunne overvåke hver opplevelse som påvirker kunder, dele 
riktige data og innsikt med kundeveiledere, og levere personifiserte, differensierte 
opplevelser til kunder - alt ved å bruke riktig teknologi. 
 
Kultur 
 
For at kundesentre skal drives godt med positiv energi, må ledergruppen fokusere på å jobbe 
systematisk med kulturen. Det handler om å løfte frem ønsket atferd og bygge en 
organisasjon der det er status å lære, og at det er aksept for å gi konstruktive 
tilbakemeldinger. Det er viktig at også medarbeiderne lytter og gir tilbakemeldinger til 
hverandre. Ledernes hovedoppgave er å legge til rette for at medarbeiderne kan blomstre. 
 
En positiv, prestasjonsorientert kultur er helt avgjørende for om kundesenteret blir en 
verdidriver eller forblir i sin nåværende «tilstand» som et kostsenter. I en kultur der 
ovennevnte punkter er godt innarbeidet, er det også naturlig å øke forretningsforståelsen 
blant alle i kundesenteret. Her er noen tips til nettopp det: 
 
§ Introduser beregninger som forsterker kundesentrisk og resultatorientert atferd, som for 

eksempel kundens levetidsverdi (KLV). Vis hvilken innvirkning KLV har på bunnlinjen for 
selskapet. 

§ Be kundene om tilbakemelding ved hjelp av spørsmål som kan hjelpe med å tydelige 
tilbakemeldinger om uønskede avvik i opplevelsene, for eksempel: 

o Emosjonelle data: «Påvirket denne kontakten og opplevelsen dine følelser for 
selskapet?» (positiv eller negativ effekt) 

o Opplevelse av tid: «Sammenlignet med hva du antok på forhånd, tok det 
kortere eller lengre tid å få løst saken enn du forventet?» (mindre, som 
forventet, kortere tid) 
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o Begrunnelse for kontakt: «Hvorfor tok du når du har vært på nettsiden i 
forkant»? (mer informasjon, fant ikke informasjon, fikk ikke løst saken selv 
etc) 

§ Søk å forstå hvorfor kundene handler som de gjør, både før de kontakter oss og på 
måten de kontakter oss på (f.eks valg av kanal som telefon, e-post, chat etc). 

§ Fokuser på samtalekvalitet, og ikke hastighet/varighet. Sett egne forventninger til å 
levere et positivt resultat, eller en positiv opplevelse for kunden, ikke til hvor raskt du 
kan gjennomføre og avslutte samtalen. 

 
Å bevege deg mot et sett med beregninger som inkluderer både en kunde- og en 
forretningsmessig verdsettelse av kundekontakten, vil bidra til en endring for hvordan 
ledelsen og andre enheter ser på kundesenteret, dets rolle og verdien for virksomheten 
totalt sett. 
 
 
 
 
 


