
1©
 |

 C
us

to
m

er
Tr

en
ds

AS

UTVIKLING AV KUNDESERVICE

Kundeservice sin 
rolle i bedriften



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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#01  
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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En utfordring mange kundeserviceledere arbeider med er å avklare hvilken rolle kundeservice 

skal ha i virksomheten. Hva er de viktigste KPIéne? Skal det fokuseres på kostnader, eller skal 

det fokuseres på kundetilfredshet? Skal kundesentrene drive med salg, eller skal denne 

oppgaven være forbeholdt salgsavdelingene? For uinnvidde kan disse spørsmålene fremstå 

som trivielle, men vi erfarer at dette er svært viktige spørsmål. Det kan være stor forskjell på 

selskapets visjoner, og realiteten i en travel driftshverdag. Utfordringen til KS ledere er å 

prioritere ressursbruk opp mot de mål og krav som stilles. Dette medfører svært ofte 

krevende dilemmaer for kundeservice ledere.   

Kundeservice sin rolle
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Kundeservice sin 
rolle i din 
virksomhet

Tydelige roller er avklarende og gjør arbeidsdagen mer effektiv. Når 
noe er uklart må det brukes mer tid til avklaring og koordinering, 
som ofte kan ha uheldig påvirkning på kundeopplevelse og trivsel 
hos ansatte.

• Nesten 40 % svarer at det er ikke er tydelig rolleavklaring. 

• ”Rollen er nok tydelig for mange av de ansatte, det er blitt bedre, men 
fortsatt ikke tydelig nok for alle”

• ”Ikke helt tydelig rolle for alle i virksomheten: Derfor innført nytt 
ledernivå (seksjonsleder) - for å revitalisere Salgsleder som "spillende 
trener" med økt fokus på operativ ledelse og salgstrening av sine 
medarbeidere.”

• ”Ikke tydelig nok tror jeg hvor mye av salgsbudsjettet det (nye) 
kontaktsenter står for med både inngående og utgående salg samt 
web”

Målet er tydelig rolleavklaring. Hele organisasjonen må vite hvilken 
rolle KS har. KS må ta ballen selv. Oppdraget må avklares. 
Oppdraget kan ikke være uavklart. Hva skal KS være for 
virksomheten? Hvilken rolle skal KS ha i verdiskapningen? Disse 
spørsmålene er sentrale, må adresseres og besluttes. Vi vil derfor  
anbefale å iverksette tiltak for å sikre at alle i virksomheten er kjent 
med hvilken rolle kundeservice har og hvilket bidrag kundeservice 
gir til verdiskapningen.

”Driftsbiten er tydelig og 
avklart, men ikke hvem som 
har ansvar for utvikling av 
chatbots, digitale 
betjeningsmuligheter, 
betalingsløsninger etc”

§ Er du flink nok til å fortelle 
resten av organisasjonen 
hvilket oppdrag og rolle 
Kundeservice har?

Rolle
Bakgrunnsdata

Tydelighet rundt rolle til kundeservice i din bedrift

8KS 2021

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål

Tydelighet rundt hvilken rolle kundeservice har i bedriften. 

Tilbakemeldingene fra ekspertpanelet indikerer at det er behov for å avklare 
hvorvidt rollen til kundeservice er tydelig nok eller ikke. Observasjoner viser at 
man ikke skal ta for gitt at ledere og medarbeidere i andre avdelinger helt og 
fullt kjenner ansvarsområdet og betydningen av arbeidet som blir gjort i 
kundeservice. 

7%

38%

56%

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

Kundeserv ice sin rolle oppleves som
uavklart i dag

Kundeserv ice sin rolle er ikke tydelig for  alle
i virksomheten i dag

Kundeserv ice har en klar og tydelig rolle for
alle i virksomheten i dag

Andel
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Kundeservice sin 
rolle i din 
virksomhet

§ Er du som leder – sammen 
med ledelsen i 
virksomheten – tydelig på 
hvilken identitet 
kundesenteret har i dag, og 
konsekvensene rundt dette 
valget? 

§ Vil dette valget være riktig 
for fremtiden?

Type kundeservice
Bakgrunnsdata

Type kundeservice

Hvilken type Kundeservice vil du beskrive at du leder i dag?

Hvorfor spørsmålet? Relevans

Hensikten er å identifisere hvilken type kundeserviceenhet man 
leder. Grovt sett kan vi dele kundesentrene inn i fire arketyper -
kostsentre, relasjonssentre, pleiesentre og salgssentre.

60% av svarene viser at norske virksomheter har stort 
kundefokus. 

Ca 1 av 10 svarer at de betrakter seg som et rent kostsenter der 
oppdraget er å drive billigst mulig.

Undersøkelsen bekrefter en utvikling som går på at kundesentre i 
større og større grad blir relasjonssentre, som også har blitt en 
tydelig salgskanal. Et spørsmål som mange bør stille seg er: 
«Drives relasjons- og pleiesentrene effektivt i dag?»

9KS 2021

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål

11%

24%

29%

36%

0% 10% 20% 30% 40%

Kostsenter (fokus på kostnader, drive bill igst
mulig,  mindre opptatt av kundetilfredshet)

Relasjonssenter (fokus på å bygge og utvikle
kunderelasjon gjennom aktiv pleie og salg

for  å verdiøke kunderelasjon)

Salgssenter  (fokus på salg til nye
kunder/mer til eksisterende kunder - også

utgående)

Pleiesenter (fokus på å betjene eksiterende
kunder best mulig/mest mulig effektiv

betjening, lite salg)

Andel
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Kundeservice sin 
rolle i din 
virksomhet

Kundeservice hos deg i 2021: Hvilken av påstandene under passer best? Hva 
tror du din kundeservice enhet i all hovedsak vil ha fokus på i 2021?

§ Økt kundefokus og mer 
proaktivitet for å bygge 
sterke relasjoner

§ Teknologisk revolusjon må 
styrke kundeopplevelsene

Kundeservice hos deg i 2021
Bakgrunnsdata

Hvordan kundeservice vil utvikle seg

10

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Vi er spent på hvordan utviklingen de neste årene vil være. Hva 
mener norske KS-ledere er hovedtrenden? 

Nesten halvparten mener de i 2021 vil yte support til 
selvbetjente og automatiserte kanaler. Det er en revolusjon i 
forhold til slik det er i dag. Dette vil for mange virksomheter 
kreve betydelige investeringer på teknologi, opplæring og 
kommunikasjon de neste årene. Salget vil utvikles fra "råsalg" til 
relasjonssalg.

Er vi for optimistiske når det gjelder ny teknologi? Er det 
sannsynlig at investeringene som kreves blir realisert? Klarer vi 
koblingen mellom teknologi og de gode kundeopplevelsene? Er 
det virkelig slik at det rene salget blir så lite viktig?

2%

6%

10%

40%

42%

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

Kostsenter (fokus på kostnader, drive bill igst
mulig,  mindre opptatt av kundetilfredshet)

Salgssenter  (fokus på salg til nye kunder/mer til
eksisterende kunder - også utgående)

Pleiesenter (fokus på å betjene eksiterende
kunder best mulig/mest mulig effektiv

betjening, lite salg)

Supportere selvbetjente og automatiserte
kanaler

Relasjonssenter (fokus på å bygge og utvikle
kunderelasjon gjennom aktiv pleie og salg for å

verdiøke kunderelasjon)

Andel
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Kundeservice sin 
rolle i din 
virksomhet

Vi vil få frem forskjellen mellom de to strategiene: rendyrking og 
blended. Spesialist eller generalist , det er en utfordring for mange 
kundeserviceenheter.

Tilbakemeldingene viser at alle agenter tar del i betjening av 
inngående telefoner. Vi ser også at de fleste agenter i tillegg 
betjener e-post.

Det synes som om de fleste ekspertene jobber i 
kundesentermiljøer der agentene i stor grad jobber med 
kundehenvendelser i flere kanaler. 

Det kan synes som om de fleste organiserer håndteringen av 
henvendelser på en slik måte at medarbeiderne i kundeservice 
håndtere ulike kanaler, også samtidig. Dette for både å øke 
tilgjengeligheten, utnytte ressursene mer optimalt og gi variasjon i 
arbeidsdagen. Dette stiller økte krav til agentene og til lederne –
som  til enhver tid skal styre trafikk og henvendelser i henhold til 
mål og ambisjoner (KPI-er).

Blended
Bakgrunnsdata

Kompetansestyring (skilledbased routing) i kundeservice

Betjener samme agent flere kunde-/kontaktkanaler?

11

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål

§ Trenden er at 
kundeservicemedarbeidere 
er generalister som 
håndterer både muntlig og 
skriftlig kunde-
kommunikasjon 

20%

33%

48%

48%

52%

63%

89%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Scannet post

SMS

Utgående telefoner (telesalesktiviteter)

Webforms

Sosiale kanaler

Chat

Epost

Inngående telefoner
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Kundeservice sin 
rolle i din 
virksomhet

Hvorfor spørsmålet? Relevans

En utfordring for mange kundesentre er å ta stilling til å hvordan 
arbeidet skal organiseres. Skal man gjøre litt av alt (generalister), 
eller skal man spesialisere seg?

Resultatene fra undersøkelsen viser at nær halvparten av 
respondentene har generalister i sin kundesentre.

En tredjedel av respondentene har egne telesalgsteam. 

Undersøkelsen viser at håndtering av sosiale medier har blitt en 
spesialistoppgave i flere organisasjoner. Dette er også tilfellet for 
håndtering av chat og annen elektronisk skriftlig kommunikasjon.

Betrakning/trend

Svarene fra ekspertpanelet gir ikke et entydig svar om trenden. 
Organiseringen påvirkes av krav til effektivitet (volum, SLA, etc.) 
Intervjuer som er gjennomført kan tyde på at flere kundesentre 
ser at spesialisering av medarbeiderne er viktig i forhold til å øke 
effektiviteten i driften av kundesenteret. 

§ Bruker du ressursene i 
kundesenteret riktig?

§ Har du teknologi som 
støtter blending av 
kanaler?

Egne team per kanal
Bakgrunnsdata

Skilledbased routing i kundeservice

Har dere egne team per kunde-/kontaktkanal? 

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål

12

20%

23%

25%

32%

48%

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

Eget team for sosiale medier

Eget team for chat

Eget team for digital kommunikasjon

Eget telesalesteam

Ikke aktuelt

Andel
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Kundeservice sin 
rolle i din 
virksomhet

§ Å dokumentere resultater 
og bidrag til virksomheten 
gir en sterkere posisjon, 
en tydeligere rolle og økt 
gjennomslagskraft

§ Viktig å skape økt 
forretningsforståelse hos 
alle i kundeservice

Profittsenter
Bakgrunnsdata

Er kundeservice eget profittsenter i dag

2%

7%

44%

47%

Andel

Til vurdering Uavklart Ja Nei

13

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Vi er nysgjerrige på om det er slik at kundeserviceorganisasjoner 
som er egne resultatenheter skiller seg fra de øvrige. 

Blant respondentene er ca. halvparten egne profittsentre.

Obervasjoner viser at mange av respondentene svarer at KS ikke 
er en egen resultatenhet. Dette vil bli omtalt i andre deler av 
undersøkelsen.

Eget profittsenter: Er Kundeservice en egen resultatenhet (inntekter og 
kostnader)?
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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?
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CustomerTrends AS
c/o Media City Bergen
Mediekuben
Lars Hilles gate 30
5008 BERGEN

www.customertrends.no
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