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Ved inngangen til 2020 er det stadig flere som stiller seg spørsmålet om 
hvem som er fremtidens medarbeider i kundeservice. Denne e-boken vil ikke 
gi deg svaret på dette spørsmålet helt og fullt, men vil sette søkelyset på 
relevante forhold som vil påvirke både hvilke kunder du skal hjelpe – og 
dermed hvilke medarbeidere din bedrift trenger for å gjøre nettopp det!

Ja, hvem er du? Og hva trenger du å kunne for å bidra til å skape de aller 
beste kundeopplevelsene fremover? Er du en som synes det er interessant å 
ha både mennesker og roboter som kollegaer? Er du en som synes det er 
spennende med nye utfordringer og helt nye arbeidsoppgaver? Er du en som 
ønsker å bruke mer av tiden din i direkte kundedialog?  Det er mange 
spørsmål vi kan og bør stille. 

Vi i CustomerTrends er opptatt av å forstå dynamikken mellom bedrift, 
medarbeidere og kunder, og hvordan ny teknologi kan bidra til å skape enda 
sterkere relasjoner.

Denne e-boken vil være nyttig å lese for ledere, medarbeidere og alle som 
tenker på en fremtidig karriere innen det spennende kundeservice faget. 
Mange hevder at kundeservice aldri har vært viktigere. Det støtter også vi. 
Produktene og tjenestene blir likere og likere, og da er service et område vi 
faktisk kan differensiere oss på i forhold til våre konkurrenter. Det har med 
andre ord aldri vært mer spennende å jobbe i – og med - kundeservice enn i 
dag. 

God lesning.

Hilsen oss i 
CustomerTrends AS
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Kundeservice som funksjon har gått gjennom ulike faser de siste årene. 
Utviklingen har gått fra desentraliserte relasjonssentre til sentraliserte 
transaksjonssentre, via profittsentre til dagens digitaliserte kontaktsentre. 
Utfordringen for mange kontaktsentre i dag er å finne balansen mellom det 
analoge og det digitale, det vil si mennesker i kontakt med mennesker, og 
mennesker i kontakt med teknologi. 

#02 
KUNDESERVICE 3.0
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Hvor forberedt er din kundeservice på det som kommer – eller som 
faktisk allerede er her? 

Professor Tor W. Andreassen, direktør ved Institutt for tjenesteinnovasjon på 
Norges Handelshøyskole (NHH), beskriver kundeservice 3.0 som den 
perfekte storm. 

Det er tre forhold som spesielt vil prege de neste årene i forhold til videre 
utvikling av produkter og tjenester, og som derfor også vil påvirke hva 
kundeservice må forberede seg på. Det er:

§ IoT (Internet of Things – hjemmene og arbeidsplassene blir smartere)
§ 5G (alt blir hurtigere)
§ Kunstig intelligens (maskiner og roboter lærer og driver lynrask 

problemløsning). 

#02 
KUNDESERVICE 3.0
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CustomerTrends har gjennomført en undersøkelse blant eksperter innen 
kundeservice, og 91 % så for seg at de ville ta i bruk chatbots innen 2021. 
«Alle» kastet seg over den nye teknologien, og mange medarbeidere i 
kundeservice begynte å bli usikker på deres egen fremtid nå når robotene
skulle ta over alle arbeidsoppgavene.

Sånn har det ikke gått, men RPA (Robot Process Automation) og chatbots tas i 
bruk av stadig flere virksomheter, både innen offentlig og privat sektor. 

Flere undersøkelser viser imidlertid at kundene selv foretrekker å snakke med 
mennesker i kundeservice. Ifølge en internasjonal undersøkelse fra 2019* vil 
55 % av kundene foretrekke å snakke med et menneske i kundeservice. 

Undersøkelsen er basert på 1.000 respondenter på tvers av generasjonene. 
46 % sa de ville foretrekke å snakke med et levende menneske fremfor en 
chatbot, selv om de ville spare 10 minutter på å bruke roboten. 43 % av de 
som ønsket å snakke med en person forklarte at de ønsket å snakke med et 
menneske som virkelig kunne forstå problemet de ønsket å løse. 

#03 
ROBOTENE 
HAR KOMMET
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I Norge gjennomfører Kantar over 40.000 kundeintervjuer hvert eneste år, og 
cirka halvparten av disse har vært i kontakt med et kundesenter. Resultatene 
presenteres i forbindelse med KSIndeks og kåring av årets kundeservicebedrift 
hvert år. 

Tilbakemeldingene i 2020 var entydige på at det aller viktigste for kundene er å 
få løst saken, og hele 69 % av de som hadde brukt en chatbot hadde ikke fått 
løst saken de tok kontakt for. Mange virksomheter jobber imidlertid målrettet 
og systematisk for å trene og gjøre sine chatbot løsninger smartere, så 
resultatene forventes å bli bedre og bedre. 

55%

43%

46%
Foretrekker å 

snakke 
med et menneske.

Foretrekker å snakke 
med et menneske 

fremfor en chatbot, 
selv om det vil ta 10 
minutter lengre tid å 

få løst saken.

Av dem som ønsket 
å snakke med en 

person, forklarte det 
med at et menneske 
vil forstå problemet 

og grunnen
for kontakt.



Robotene blir bedre og bedre, og vil ta over stadig nye oppgaver og 
håndtere ulike prosesser alene i kundeservice. Men det vil fremdeles være 
mange oppgaver i kundedialogen der menneskelige egenskaper vil være 
ønsket hos kundene. 

Dette vil for mange kundesentre betyr at de enkle oppgavene blir løst digitalt, 
og at de mer kompliserte sakene blir håndtert av kundebehandlere.
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Undersøkelser viser at kundebehandling som påvirker kundenes følelser på 
en positiv måte betyr mye i forhold til kundens relasjon til virksomheten. 

Mennesker har i dag større mulighet til å påvirke kundene emosjonelt, og da 
handler det om å finne ut for din virksomhet hvordan vi kan få mennesker og 
maskiner til å jobbe sammen på en best mulig måte om å løse problemer og 
oppgaver for kundene. Dette er enkelt skissert i modellen på side 8.
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? Hvordan planlegger dere å få mennesker 
og maskiner til å jobbe sammen på en 
best mulig måte?

?
Hvem har best forutsetninger for å jobbe 
med prosessforbedringer, automatisering 
og som robottrenere i din virksomhet i 
fremtiden?

#03 
ROBOTENE 
HAR KOMMET
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Alle virksomheter i dag må forholde seg til en rekke ulike kundegrupper, og 
må finne en riktig måte å segmentere kundene på i forhold til hvem som 
faktisk er kunder i dag og fremover. 

I 2025 vi det være 5 generasjoner av kunder på markedet, og tilsvarende 5 
generasjoner medarbeidere i arbeidslivet på samme tid. Det er utrolig viktig 
at bedriftene virkelig setter seg grundig inn i sine kundeporteføljer, og faktisk 
forstår hvordan de ulike gruppene av kunder ønsker å være i kontakt og 
dialog med virksomheten.

#04 
FREMTIDENS KUNDER

10

Generasjon V? Vi kommer tilbake til Generasjon V i en egen publikasjon. 

Kilde: Arne Lambech, BI



Kantar spør i sine undersøkelser hvordan den yngre generasjonen ønsker å 
forholde seg ulike leverandører som bank, strømleverandør, 
forsikringsselskap, strømmingsleverandør, mobiloperatør med flere. 

Tilbakemeldingene bekrefter at de yngre i vesentlig større grad ønsker å løse 
saken selv. De er derfor langt mer begeistret for gode 
selvbetjeningsløsninger. 

Refleksjon:

Hvordan er sammensetningen av kundeporteføljen i din bedrift, og hvordan 
er dette tatt hensyn til i måtene dere møter kundene på?
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I CustomerTrends rapporten «KS2021» sier et stort flertall av ekspertpanelet 
at det vil bli økt behov for faglig trening på jobb fremover. De formelle 
kompetansekravene vil øke, og det forventes også at 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 enten i en annen 
rolle i kundesenteret eller 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 med mer 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 for eksempel andre 
avdelinger i selskapet og dermed forblir en videre ressurs for virksomheten.

#05 
KOMPETANSEKRAV
I KUNDESERVICE

12



CustomerTrends  |  Media City Bergen  |  Mediekuben, Lars Hilles gate 30 | 5008 BERGEN

#05
KOMPETANSEKRAV
I KUNDESERVICE
En betraktning vi gjør oss er det blir utrolig viktig at 
hver og en leder og medarbeider i enda større grad 
fremover 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 kompetanse-
hevingstilbud internt – da også med effektiv 
bruk av nye teknologiske løsninger som vi har 
diskutert i kapittel #03. Som også figuren under
viser, så der det absolutt viktigste å være 
oppdatert i henhold hvordan teknologi og
kundeadferd utvikler seg fremover. *

Hvor fremtidsrettet er kompetanse- hevingen og 
trenings- programmene i din virksomhet?
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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 hevdes 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.    

#06 
KRAV TIL FREMTIDENS 
MEDARBEIDER
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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. 

Enkelt sagt ønsker kundene to ting når de kontakter bedriften:

#1. Få saken løst
Få saken sin løst raskt – første gang!

#2. Bli begeistret
Bli begeistret i møte med virksomheten – om det er i 
direkte dialog og kontakt med en medarbeider eller 
med en selvbetjeningsløsning

De aller fleste virksomhetene er avhengig av å ha medarbeidere som går på 
jobb av lyst, og virkelig ønsker å bidra til en positiv utvikling. 

Det vil også bli viktigere at hver og en ansatt, uavhengig av rolle i selskapet, 
har en grunnleggende forretningsmessig forståelse. For bedrifter betyr det at 
man har et bevisst forhold til hvordan inntekter genereres, og hvordan man 
kan og bør drive på en kostnadseffektiv måte. Vi tror følgende krav blir enda 
mer etterspurt i kundeservice i tiden fremover:

#06
KRAV TIL FREMTIDENS 
MEDARBEIDER
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Egenskaper (hva man kan og er dyktig på):

§ IT, teknisk og digital kompetanse og forståelse
§ Prosjektkompetanse (prosjektledelse og -deltakelse)
§ Høyere formell kompetanse 
§ Prosesskompetanse (forbedringsarbeid og automatisering)
§ Forretningsforståelse
§ Tar ansvar for egen læring
§ CRM kompetanse (kundesentrisk forståelse)
§ God på skriftlig og muntlig kommunikasjon
§ Språkkunnskaper
§ Innovasjon og entreprenørskap
§ Salg
§ Sosiale medier

#06 
KRAV TIL 
FREMTIDENS 
MEDARBEIDER

«Attitude is everything!
»
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Personlighetstrekk (hvordan man faktisk er som medarbeider i 
kundeservice og for bedriften):

§ Empatisk (lytte og forstå)
§ Lagspiller
§ Endrings- og omstillingsvillig
§ Effektiv og løsningsorientert
§ Kvalitetsbevisst (gjøre riktig første gang)
§ Analytisk
§ Læringsvillig
§ Serviceorientert
§ Kremmerånd
§ Fleksibel og omgjengelig
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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. 

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. Som leder skal man også 
skape forståelse og motivasjon for de endringene som kreves. 

Dagens ledere i kundeservice må også planlegge hvordan mennesker og 
teknologi skal jobbe sammen på en helt annen måte nå som digitale 
medarbeidere er blitt en del av arbeidsstokken.

#07
LEDELSE AV 
MENNESKER 
OG ROBOTER
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Møt din nye kollega
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#08
REKRUTTERING

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. 

Annerkjennelse eller status for å jobb til kundeservice har 
historisk vært 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. Mulighetene for det nå, hvor 
kundeservice er blitt viktigere enn noen gang, burde så 
absolutt være tilstede.
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«Vi har ekstremt fokus på å rekruttere riktig»
Sitat fra leder av et av Norges beste kundesentre



I CustomerTrends analysen «KS2021» bekreftet et ekspertpanel blant annet 
følgende interessante forhold:

§ Kandidater med fremmedkulturell bakgrunn vil utgjøre en viktigere ressurs 
i kundeservice fremover.

§ Fremtidens medarbeider vil i større grad være en spesialist innen et 
kompetanseområde.

§ Det vil bli stor rift om de riktige personene til kundeservice fra andre 
bransjer.

§ De formelle kompetansekravene i kundeservice vil øke fremover (bachelor 
eller master)

Det vil med andre ord bli svært viktig for bedriftene å fremstå som attraktive 
på arbeidsmarkedet fremover, slik at man kan tiltrekke seg de flinkeste 
medarbeiderne. Merkevarebyggingen er dermed ikke bare en oppgave i 
forhold til marked og kunder, men også svært viktig i forhold til både 
rekruttering og kulturbygging i bedriften.

Noen spørsmål som bør diskuteres i forhold til 
rekruttering:

§ Hvilke egenskaper og personlighetstrekk hos medarbeiderne ønsker – og 
trenger - du og din bedrift virkelig å ha med på kundeservicelaget 
fremover?

§ Hva skal til for å øke statusen til kundeservice?
§ Hvordan profileres kundeservice i din bedrift for å trekke til seg de riktige 

medarbeiderne – enten interne kandidater fra andre deler av virksomheten 
eller attraktive eksterne kandidater?

#08 
REKRUTTERING
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I studien «Lær av de beste!» som CustomerTrends har gjennomført i 
samarbeid med Kantar har vi intervjuet noen av de aller bedre kundeservice 
organisasjonene i Norge. En av fellesnevnerne for deres suksess er utvikling 
av en positiv prestasjonsorientert kultur.

Ved å fokusere på de ansattes styrker, og bruke dem der de er best, skapes 
tillitt til virksomheten. Ved å gi ansatte autonomi og spillerom til å styre sin 
egen hverdag skapes et trivselsnivå som igjen gir motiverte og engasjerte 
ansatte. Hvis virksomheten i tillegg har ledere som ser de ansatte, setter sine 
medarbeidere like høyt som seg selv, og har klare mål, vil også dette bidra til 
høy trivsel i virksomheten.   

Trivsel og et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for at det skapes 
entusiasme og en positiv energi mellom de ansatte på arbeidsplassen. Dette 
vil igjen påvirke dialogen med kundene, og gi bedre forutsetninger for å 
skape begeistring og gode kundeopplevelser.

Det er også viktig at man som leder involverer alle medarbeiderne i 
kundesenteret til å definere kulturen; hvordan skal vi ha det på jobben, hva 
skal kjennetegne oss, hvordan skal vi være med hverandre og våre kunder 
etc. Å definere og beskrive kulturen gjør det lettere å få eierskap til egen 
arbeidsplass, som igjen påvirker engasjement og trivsel.

Hvordan jobber du og dine medarbeidere i kundeservice 
for å skape og utvikle en positiv prestasjonsorientert kultur?

Har dere egentlig definert kulturen?

#09
KULTUR
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«Kulturen synes å være den viktigste, 
felles suksessfaktoren som kan 

forklare hvorfor de beste gjør det så 
godt»
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CustomerTrends drives av 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. 

Selskapet tilbyr rådgivning og analyser i drift og utvikling relatert til kundeservice, analogt 
eller digitalt, og er en strategisk samarbeidspartner for nøkkelpersoner og 
beslutningstakere som jobber B2B eller B2C.

CustomerTrends har gjennomført en omfattende fremtidsstudie, KS2021, som er blitt 
godt tatt imot av nøkkelpersoner innen kundeservice virksomheter i Norge. Vi har også 
utarbeidet studien «Lær av de beste!» sammen med vår samarbeidspartner Kantar.

Våren 2020 lanserer CustomerTrends en abonnementsløsning for innsikt og interessant 
stoff om kundeservice.

«Vi hjelper gjerne din bedrift med råd og veiledning til 
bedre prestasjoner innen kundeservice»
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Ta gjerne kontakt for en 
prat, eller hør med oss 
om foredrag, 
gjennomføring av 
workshops eller 
rådgivning innen 
kundeservice.
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