
1©
 |

 C
us

to
m

er
Tr

en
ds

AS

UTVIKLING AV KUNDESERVICE

Kundeservice 
medarbeideren



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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Det er mange kundeserviceledere som arbeider målbevisst for å oppnå en høy 
medarbeidertilfredshet. Man investerer tid og ressurser på dette fordi man antar at fornøyde
medarbeidere gir tilfredse og lojale kunder. 

Det har lenge vært mye snakk om ulike «generasjoner» som ikke passer inn i et tradisjonelt 
kundesenter fordi de selv vil bestemme over egen arbeidstid. Det heves av enkelte at kravene vil 
endre seg fra at kundesenteret spør den ansatte «hva kan du levere til meg?», til at det er 
medarbeideren som spør «hvordan kan dere bistå meg i å realisere mine ambisjoner?». Denne 
utviklingen stiller ekstra store krav til et kundesenter som er avhengig av rett antall 
medarbeidere, til rett tid, med rett kompetanse for å levere på kundens krav.    

I perioder har det vært utfordrende å finne gode medarbeidere til kundesenteret. I årene 
fremover vet vi at det kan bli større konkurranse om arbeidskraft etter hvert som eldrebølgen vil 
kreve flere ressurser. På den andre siden kan digitaliseringen av kundeservice frigjøre ressurser. 

I dette kapittelet ønsker vi å belyse temaet fremtidens medarbeider. Hvem er de, og hvordan 
skal vi legge forholdene til rette for at de skal lykkes?  

Fremtidens medarbeidere
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Fremtidens 
medarbeidere

Gjør en vurdering fra 1=helt uenig til 6=helt enig på 
spørsmålene under knyttet til rekruttering.

§ Hvilke medarbeidere 
ønsker du å ha med på 
laget mot 2021?

§ Hva skal til for å øke 
statusen til kundeservice?

§ Hvordan profileres 
kundeservice i din bedrift 
for å trekke til seg de 
riktige medarbeiderne?

Rekruttering
Rekruttering av nye medarbeidere
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2,5

2,7

2,8

3,0

3,2

3,2

3,3

3,5

3,8

3,9

4,1

4,3

4,5

4,5

5,0

5,0

1 2 3 4 5 6

Vi vil i større grad være motiverte for å gi muligheter for
kandidater med lengre sykehistorie

Det gir høy s tatus å jobbe i Kundeservice

Vi vil i fremtiden i større grad legge til rette for agenter med
hjemmekontor (homebased)

Vi vil i større grad være motiverte for å gi muligheter for
kandidater som har vært langtidsledige

Kandidater har store forventninger til incentivordninger

De som kommer rett fra skolen har realistiske forventninger
til jobbinnhold, lønn/betingelser etc

Kandidater mener at det er attraktivt å jobbe i Kundeservice

Vi vil i større grad tilrettelegge for medarbeidere med
funks jonshemninger

Det er enkelt å få tak i de riktige medarbeidere til
Kundeservice i dag

Vi vil i større grad tilby plasser og muligheter for lærlinger i
Kundeservice

De formelle kompetansekravene i Kundeservice vil øke
fremover (bachlelor eller master)

Det er stor rift om de riktige personene til Kundeservice fra
andre bransjer

Fremtidens medarbeider må i større grad være spesialist

Kandidater med fremmedkulturell bakgrunn vil utgjøre en
ressurs i Kundeservice fremover

Nyansatte i Kundeservice ser jobben som et springbrett
videre

Det er viktig at medarbeiderne sitter lokalisert sammen i
team

Spørsmål

Relevans
Å rekruttere de riktige medarbeidere til kundeservice er 
svært viktig. Det kan være stor forskjell på leveransen fra 
en medarbeider til en annen, som i enkelte tilfeller kan gi 
virksomheten eller avdelingen store utfordringer.

Tilbakemeldinger fra panelet
Svarene viser at «anerkjennelse» av kundeservice 
fremdeles er en utfordring. Mange kandidater ser på 
arbeidet i kundeservice som et springbrett for videre 
karriere. Panelet er i liten grad motivert for å ansette 
kandidater med lengre sykehistorie.

Betraktninger | trender
Annerkjennelse eller status for å jobb til kundeservice er 
lav. Det gir ekstra utfordringer for bransjen ved at det blir 
vanskeligere å rekruttere personer med ønsket 
kompetanse, og at disse personene ikke blir så lenge i 
jobben. Bransjen her har en felles utfordring. Alle ville 
tjent på at statusen ble hevet. Er det mulig å få til et 
samarbeid om et slikt tema?

Grønn sone er fra 4,5 og bedre (tilsvarer score 70 og bedre på en 0 til 100 punkt skala. Gul sone er fra 4,0 og til 4,49 
(tilsvarer 60-70 på en hundrepunkts skala, og rødt er under 4,0 (tilsvarende under 60).KS 2021©
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Fremtidens 
medarbeidere

”Det vil bli et økt behov for 
medarbeidere som er fleksible 
med hensyn til arbeidstid. ”

Arbeidstid
Forventninger om arbeidstid

9

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Forventninger til samhandling mellom kundeservice og internett 
øker i takt med digitaliseringen, og vi er nysgjerrige på hvordan 
dette påvirker virksomhetenes behov for økte åpningstider og 
fleksibel arbeidskraft.

70% av ekspertpanelet mener at vi trenger fleksibilitet og flere 
med mindre stillingsbrøker. Flertallet mener arbeidsmiljøloven 
ikke begrenser mulighetene til å drive kundeservice optimalt. 

I noen land finnes det kundesentre som leier inn medarbeidere 
på dagbasis etter «auksjoner» hvor timelønnen fastsettes. Det er 
ingenting som tyder på at det norske kundesentermarkedet er på 
vei dit. Det er behov for medarbeidere som er fleksible med 
hensyn til arbeidstid, men det vil i overskuelig fremtid skje 
innenfor ryddige rammer. 

Arbeidstid: Gjør en vurdering ut fra dine erfaringer på spørsmålene under. 
1=helt uenig, 6=helt enig 

3,0

3,6

4,8

1 2 3 4 5 6

Arbeidsmiljøloven begrenser mulighetene ti l
å drive et optimalt KS i Norge

Det vil bli et større behov for å rekruttere
medarbeidere i lavere stillingsprosenter

Det vil bli et større behov for medarbeidere
som er fleksible mht arbeidstidsordninger
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Fremtidens 
medarbeidere

«Naturens største glede er 
menneskets fravær»
Bliss Carmann

Sykefravær
Vurderinger rundt sykefravær
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Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

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

Sykefravær er en utfordring for mange kundeserviceledere. Fordi en 
kundehenvendelse er ferskvare kan ikke kundesenteret la arbeidet 
ligge til den syke er tilbake på jobb. Den syke må erstattes om man 
skal levere på tilgjengelighet og svartid. Det har lenge vært en debatt 
om karensdager og sykefravær. Vi ønsker å belyse dette fra de deler 
av arbeidslivet som kanskje er hardest rammet. 

Nesten halvparten av panelet opplever sykefravær som en 
utfordring, mens en tredjedel sier det motsatte. Omkring en 
tredjedel tror ikke sykefraværet vil falle de neste årene, mens bare 
16 % er overbevist om at det vil falle. Panelet fordeler seg ganske 
likt utover skalaen når vi leter etter forskjeller i utviklingen på det 
korte og det lange fraværet. Ingen er helt enig i at fraværet som 
skyldes muskel og skjelettplager eller psykiske plager vil øke, men 
omkring halvparten tror det vil falle.

Sykefravær er komplisert og en stor utfordring for kundeserviceledere. Dataene gir ikke helt entydige svar, men det kan se ut som om mange ledere 
forventer at sykefravær også skal være en utfordring i årene som kommer. Det relativt høye sykefraværet i Norge betyr høyere driftskostnader og en 
negativ konkurranseeffekt når norske kundesenter skal konkurrere med utenlandske kundesentre. På dette området vil det være svært interessant å se 
etter nasjonale forskjeller i senere studier. Som eksempel så kan vi se konturen av at svenske kundesenter har «konkurransefordeler» som følge av 
karensdager, som da blant annet gjenspeiles i driftskostnader.

2,8

3,0

3,3

3,4

3,4

3,5

1 2 3 4 5 6

Vi forventer en økning i fravær som skyldes
muskel- og skjelettplager

Vi forventer en økning i fravær som skyldes
psykiske lidelser/plager

Vi forventer at langtidsfraværet vil gå ned

Vi forventer at korttidsfraværet vil  gå ned

Vi forventer at sykefraværet totalt vi l gå ned

Vi opplever ikke at sykefraværet utgjør en reell
utfordring i driften

Snittscore
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Fremtidens 
medarbeidere

§ Se www.customertrends.no
for oppdatert informasjon 
om fremtidige studier.

Sykefravær i bransjer
Vurderinger rundt sykefravær - bransjenivå

11

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Sykefravær er en viktig KPI i mange virksomheter og kan gi uttrykk 
for underliggende forhold i kulturen. Vi utfordret panelet på hva de 
tror er snitt sykefravær i sin bransje, der vi ønsket summen av kort-
og langtidsfraværet. 

Det vi har spurt om her er en subjektiv vurdering av bransjenivå fra 
personer som har innsikt, og må ikke forveksles med faktiske tall.

Det var valgfritt for respondentene å svare på dette spørsmålet, og 
her er det 31 respondenter som har svart. Fordi om svarene 
kommer fra respondenter med inngående innsikt, så er både 
metodevalg for spørsmålet og antall respondenter fordelt på 
bransjer av en slik karakter at vi ønsker å presisere at fremstillingen 
kun er å anse som en flash på summen av tilbakemeldinger, og må 
ikke forveksles med en kvalitativ analyse av sykefravær for bransjen.

CustomerTrends planlegger en egen studie med fokus på 
sykefravær. Da vi ser at dette er et område med stor interesse, og  
hvor det i dag ikke finnes gode nasjonale oversikter for kunde-
senterbransjen. Videre ser vi at det er usikkerhet blant 
ekspertpanelet i denne undersøkelsen, som trolig har gjort at ikke 
alle har svart.

Hva tror du er snitt sykefravær for din bransje? Summen av kort- og 
langtidssykefravær.

KS 2021

5,3 %

7,8 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 %

9,0 %

Annet Bank/forsikring
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Fremtidens 
medarbeidere

§ Det er stor enighet om at 
det er økt behov for faglig 
trening på jobb i årene 
som kommer

§ De formelle kompetanse-
kravene vil øke.

Kompetanse og utvikling
Vurderinger knyttet til kompetanse og utvikling
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Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Vi er nysgjerrig på hva panelet tenker om kompetansekravene i 
årene som kommer. Vil de stige eller avta?  

Et stort flertall mener det vil bli økt behov for faglig trening på 
jobb. Litt færre tror de formelle kompetansekravene vil øke, og 
like mange tror turnover vil øke.  

Når virksomhetene forventer økt behov for faglig trening så betyr 
det økte investeringer i trening og utdanning. Når man også 
forventer økt turnover så blir det enda viktigere å sikre at 
medarbeiderne ikke forsvinner ut av virksomheten, men at deres 
kompetanse kommer til nytte i andre deler av virksomheten. Vi 
observerer at kundeservice i en del virksomheter i større og 
større grad lager egne karriereprogrammer internt i 
kundeservice, som kan gå på fag, fullmakt, kundesegmenter m.m
som også har innslag av ulike lønnsmodeller. Erfaring er viktig når 
man jobber med å skape gode kundeopplevelser, og 
karriereprogram kan være med å redusere turnover, men også 
åpne mulighet for at ansatte går over i f.eks andre avdelinger i 
selskapet og dermed forblir en videre ressurs for virksomheten.

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

4,0

4,0

5,1

1 2 3 4 5 6

Vi tror turnover i kundeservice vil øke i årene
fremover

Vi tror de formelle kompetansekravene i
kundeservice på bachelor/masternivå vil øke

i årene fremover

Vi forventer økt behov for faglig trening på
jobb

Kompetanse og utvikling

KS 2021

Grønn sone er fra 4,5 og bedre (grad av enighet). Gul sone er fra 4,0 og til 4,49 (nøytral), 
og rødt er under 4,0 (grad av uenighet).
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Fremtidens 
medarbeidere

§ Hvor godt tilrettelagt er det 
for egenopplæring og –
trening i din virksomhet? 

§ Innen hvilke områder er det 
viktig at medarbeiderne i 
kundeservice hos dere har 
oppdatert kompetanse?

§ Har hver leder og 
medarbeider i kundeservice 
et treningsprogram?

Kompetansebehov
Vurderinger knyttet til kompetansebehov

13

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Som en oppfølging til forrige spørsmål var det naturlig å stille 
spørsmål til panelet om hva de mener er viktig kompetanse i 
fremtidens kundeservice.

Det ble notert hele 140 innspill til dette spørsmålet. Man kunne 
maksimalt komme med fire innspill hver. Oversikten over alle 
innspillene gjengis på de neste to sidene ufiltrert. Dette vil 
fungere som en god bruttoliste for den som leser og relatere 
svarene til egen virksomhet. Diagrammet til venstre viser en 
gruppering av innspillene. Oppdatert kompetanse utgjør 45%.

Det er ikke unaturlig at mange av de innspillene som er kommet 
er rettet mot ny teknologi og hvordan sørge for at kompetansen i 
kundesenteret er stor nok til fullt ut å utnytte de mulighetene 
som er tilgjengelige i dag. Her vil det selvsagt være viktig å skille 
mellom kompetanseheving for ledere, superbrukere og ellers alle 
som jobber i kundedialog. 

En betraktning vi gjør oss er det blir utrolig viktig at hver og en 
leder og medarbeider i enda større grad tar ansvar for egen 
læring og utvikling. Derfor er kulturutvikling svært viktig, der det 
på en positiv måte fokuseres på prestasjoner og forbedringer. Da 
må også den enkelte ta ansvar for egen læring i enda større grad 
enn frem til i dag. Lederne sin oppgave blir å tilrettelegge for 
effektive opplærings- og kompetansehevingstilbud internt – da 
også med effektiv bruk av nye teknologiske løsninger.

Hva mener du er viktig kompetanse i fremtidens kundeservice? Hva trenger vi 
å fokusere på mht opplæring og trening.

På de neste to sidene følger ufiltrert alle de cirka 140 innspillene fra panelet 
knyttet til dette spørsmålet. 

KS 2021

1% 1%

4%
6%

6%

9%

9%

18%

45%

Salg God rådgiver Relasjonsbygging

Økt forretningsforståelse Løsningsorientert Gode kommunikasjonsevner
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Fremtidens 
medarbeidere

Kompetansebehov
Vurderinger knyttet til kompetansebehov | ufiltrerte tilbakemeldinger 

14

§ CRM kompetanse

§ IT og Digital kompetanse

§ Empati

§ Digitale kanaler

§ Teknologi, teknisk innsikt og teknologisk 
kompetanse

§ Relasjonsbygger og relasjonskompetanse

§ Endringsvilje og omstillingsvillighet

§ Personlighet

§ Kundeforståelse, salg og markedsføring

§ Holdninger

§ Dyktig i skriftlig- og muntlig kommunikasjon

§ Empowerment - mandat

§ Salg og kundeservice 

§ Faglig kompetanse

§ Rådgivning

§ Mulighet for å se mersalgsmuligheter

§ Generalist

§ Digitale verktøy og sosiale medier

§ Effektiv/Multitasking

§ Løsningsorientert

§ Sosiale medier

§ Hvordan SoMe driver endret adferd

§ Psykologi + altruisme (personlighet)

§ Rådgiveregenskaper: personlige egenskaper 
utholdenhet, nysgjerrighet, positiv

§ Lederegenskaper

§ Bred kompetanse på ulike fagområder

§ Forhandlingsferdigheter

§ Systemkompetanse

§ Automatisering - Robotteknologi og AI

§ Produktkompetanse

§ Digital coaching

§ Evnen til å ha et overordnet blikk

§ Analytikere ( big data)

§ Fleksibilitet

§ Teknisk forståelse

§ Problemløsning

§ Prosjektdeltagelse

§ Kommunikasjon

§ Problemløsning

§ Positiv

§ Økonomi

§ Sosial kompetanse, jobbe i team

§ EQ

§ Arbeidskapasitet

§ Fremmedspråklige ferdigheter, muntlig og skriftlig

§ Teknologi

§ Høyere utdanning

§ Umiddelbar løsning av problem

§ Ha god oversikt over alle våre tjenesteområder

§ Prosesskompetanse

§ Prosjektkompetanse

§ Autonomi

§ Teoretisk kompetansenivå: Bachelor (minst) 

§ Endringsledelse

§ Forretningsforståelse (kjenne arbeidsganger, sin 
egen organisasjon)

§ Omstillingsevne

§ Læring og endringsvilje

§ Lærevillighet

§ Kvalitetsorientert

§ Hva er det aller viktigste å 
ta tak i for din virksomhet, 
og hvilke milepæler er satt 
på å løfte kompetansen i 
tiden fremover?

§ Er det aksept for økt 
kompetanseheving i årene 
som kommer gitt stort 
endringsbehov?

§ Er kompetansebehovet 
presentert og «solgt inn» 
for ledelsen i 
virksomheten?
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Dobbeltregistreringer er fjernet
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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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Hvordan blir fremtidens kundeservice?

16KS 2021

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

www.customertrends.no
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