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UTVIKLING AV KUNDESERVICE

Teknologi og 
innovasjon



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
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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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Av alle de tema en kundeserviceleder går og funderer på er det vår opplevelse at ny 
teknologi er ett av de mest utfordrende. Utviklingen går veldig fort, og alle hører ulike 
historier om nye virksomheter som ved hjelp av ny teknologi utkonkurrerer de gamle 
selskapene som ikke klarer å følge med i timen. 

Trangen til å overleve er like sterk hos kundeservicelederen som hos alle andre, og da 
gjelder det å finne ut hvilken teknologi som er en mulighet og hva som bare er et blaff. 

Roboter er åpenbart noe som vil endre måten vi driver kundeservice på, men hvordan og 
når er det riktig for din virksomhet å gå 100 % inn i den digitale verden? Dette er 
kompliserte og utfordrende spørsmål som vi har fokusert på i dette kapittelet.

Teknologi
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Teknologi

Ny teknologi
Digitalisering/automatisering

8

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Vi skriver 2018 og mens noen planlegger kommersielle turer i 
rommet og selvkjørende biler har andre mer enn nok med å få 
kjernesystemene til å snakke med telefonisystemet. Det er 
interessant for alle å vite hva ståa egentlig er i en tid med betydelig 
teknologihype. 

Nesten alle respondentene mener at det fremdeles er et stort 
potensial for automatisering av kundeprosesser i virksomheten, og 
det er på agendaen i alle bedriftene. Alle skal investere i 
digitalisering. Motivene er både kostnader og kundeopplevelser, og 
alle mener kundeservice blir sterkt påvirket.  

Om man som kundeserviceleder er fortvilet over uendelig med 
prosjekter som trekker ressurser fra kundefront så viser denne 
undersøkelsen at man ikke er alene. Å håndtere drift og utvikling 
samtidig er utfordring for alle kundeserviceledere. Det er gode 
tider for konsulenthus og andre som skal bistå virksomhetene i 
dette endringsarbeidet. Når potensialet fremdeles er så stort så 
indikerer det at den kompliserte balansen mellom drift og 
utvikling er blitt en fast del av kundeservicelederen sin hverdag 
og stillingsbeskrivelse.    

Automatisering/digitalisering: Gjør en vurdering ut fra dine erfaringer og tanker 
på spørsmålene under. 1=i svært liten grad, 6=i svært stor grad

Snittscore

2,7

4,2

4,8

4,8

5,0

5,2

1 2 3 4 5 6

I hvilken grad mener du din virksomhet har tatt ut
potensialet for automatisering/digitalisering av

kundeprosesser per i dag

I hvilken grad er kostnadsreduksjon motivet for
investeringer i automatisering/digitalisering

I hvilken grad er automatisering/digitalisering på
agendaen i toppledergruppen i din virksomhet i dag

I hvilken grad er bedre kundeopplevelser hovedmotivet
for øke fokus/økte investeringer i

automatisering/digitalisering

I hvilken grad planlegger din virksomhet å øke
investeringer og ressurser til å automatisere/digitalisere

prosesser neste 12-24 måneder

I hvilken grad vil økt automatisering/digitalisering
påvirke driften av kundeservice frem mot 2021

§ Det er fremdeles et stort 
potensiale for automatisering 
av kundeprosesser, og dette 
vil i stor grad påvirke 
kundeservice de kommende 
årene. 

KS 2021©
 |

 C
us

to
m

er
Tr

en
ds

AS



Teknologi

Robotics
Roboter i Kundeservice

9

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Automatisering, roboter og kunstig intelligens er noe alle i bransjen 
er opptatt av. Det er derfor interessant å avdekke hvor langt 
virksomhetene er kommet, og hvordan man ser for seg utviklingen 
de neste årene.

Under halvparten av virksomhetene har tatt i bruk RPA i dag, men 3 
av 4 tror de vil bruke RPA i 2021. 15% har tatt i bruk chatbot i dag, 
men over 90% tror de vil benytte det om tre år. Kun én av 10 
virksomheter har tatt i bruk intelligente assistenter i dag. I 2021 vil 3 
av 4 benytte intelligente assistenter. 

Tilbakemeldingene fra ekspertpanelet viser en klar trend til 
betydelig økning i bruk av roboter, og en stor teknologioptimisme. 
Det skal bli svært spennende å følg denne utviklingen i de 
kommende år. Flere av virksomhetene som har gått i front i bruk 
av roboter har fortalt at prosessen har vært både dyr og 
tidkrevende. Etter hvert som teknologien blir mer standardisert og 
tilgjengelig må vi kunne anta at implementeringstiden og 
kostnaden blir redusert. Alt tyder på at roboter i kundeservice blir 
en markedsstandard. Om man ønsker å differensiere seg med sin 
service må det skje på andre områder enn ved robotisering. 

Noen korte spørsmal om roboter.

42,5 %

55,0 %

2,5 %

Har du tatt i bruk RPA (roboter for 
rutinearbeid) i dag?

Ja

Nei

Vet ikke
76,0 %

8,0 %

16,0 %

Dersom NEI på spørsmålet over, ser du for deg å ha 
tatt i bruk RPA (roboter for rutinearbeid) innen 

2021?

Ja

Nei

Vet ikke

15,0 %

80,0 %

5,0 %

Har du tatt i bruk chatbot i dag?

Ja

Nei

Vet ikke 91,0 %

3,0 % 6,0 %

Dersom NEI på spørsmålet over, ser du for deg å 
ha tatt i bruk chatsbot innen 2021?

Ja

Nei

Vet ikke

10,0 %

82,5 %

7,5 %

Har du tatt i bruk intelligente assistenter i dag?

Ja

Nei

Vet ikke
73,5 %

6,0 %
20,5 %

Dersom NEI på spørsmålet over, ser du for deg 
at du har tatt i bruk intelligente assistenter i 

2021?

Ja

Nei

Vet ikke

§ Hvilken opplevelser må en 
chatbot gi kundene i 
dialogen på vegne av deg og 
dine medarbeidere?

KS 2021©
 |

 C
us

to
m

er
Tr

en
ds

AS



Hva er neste utviklingstrinn etter at «bot» og AI har funnet sin plass i kundeservice? 
Innenfor kundeservice ser de fleste at i fremtiden vil mennesker og roboter arbeide 
sammen for å gi den beste servicen til kundene. Men hva blir det neste store? Vi har kalt 
det Kundeservice 3.0.

I dette kapittelet vil vi forsøke å fange opp de tanker og idéer som ekspertpanelet har om 
fremtiden på litt lengre sikt.

Innovasjon
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Innovasjon

Utvikling
Utvikling i Kundeservice

11

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Vi har bedt ekspertpanelet ta stilling til noen påstander om 
fremtiden for å avdekke om respondentene har en felles oppfatning, 
eller om det er store forskjeller på synet på fremtiden. 

Et flertall mener at det er kundeservice som vil få ansvaret for å 
håndtere henvendelser knyttet til «tingenes internett». I de øvrige 
svarene er respondentene delt i synet, og svarene havner omtrendt
på midten.

Det er vanskelig å se en klar tendens om kundeservice 3.0 i 
svarene fra ekspertpanelet. Noen tror hele kundeservice blir 
automatisert, mens andre tror det i overskuelig fremtid vil være 
et stort behov for mennesker i bransjen. Dette henger selvsagt 
sammen med virksomhetenes strategi, og ulikheter mellom 
bransjer. Det blir spennende å se om kundeservice skiller seg i to 
leire, én som betjenes av roboter og en hvor det er menneskelig 
service som er dominerende.

Ta stilling til følgende utsagn (1=helt uenig, 6=helt enig)

Snittscore

3,1

3,4

3,8

4,0

1 2 3 4 5 6

Innen 2021 er det mulig å drive en tilnærmet
helautomatisert førstelinje i kundeservice -

alle kanaler

I 2021 vil nesten alle henvendelser i
kundeservice løses ved selvbetjening

I 2021 vil ledelse, planlegging og drift av
kundeservice utføres av en håndfull  personer
uavhengig av antall  henvendelser per  kanal

I 2021 vil håndtering av henvendelser knyttet
til Internet of Things (IoT) bli håndtert i

Kundeserv ice

§ Hvilke nye oppgaver står 
kundeservice overfor de 
neste årene?

§ Hva blir Kundeservice 3.0?
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Innovasjon

Hva tenker du blir neste generasjon av innovative løsninger i kundeservice?

Svarene/innspillene finner du på neste side. § Hvordan planlegger du for 
fremtiden? 

§ Hvilke nye løsninger ser 
du for deg vil prege egen 
kundeservice i årene som 
kommer?

Innovasjoner
Neste generasjons innovative løsninger i kundeservice

12

SpørsmålRelevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

For å få mer detaljerte og presise svar på hva som blir Kundeservice 
3.0 har vi gitt respondentene muligheten til å kommentere i fritekst.

Svarene fra ekspertpanelet viser at virksomhetene er på ulike steder 
i sin utvikling. Det som er «sience fiction» for noen, er alt 
implementert og en del av driftshverdagen for andre. Det er grunn 
til å anta at det er enklere å implementere den nyeste teknologien 
og funksjonaliteten for relativt nystartede virksomheter med mindre 
kundebaser, enn for store bedrifter eldre driftssystemer og 
hundetusenvis av kunder som skal være med på den digitale 
transformasjonen.

Det er all grunn til å tro at fremtidens kunder har både et behov 
og et ønske om å ha mulighet for for å være i dialog med et 
levende menneske hos sin leverandør. Det blir da opp til 
virksomheten å vurdere om kundene skal ha denne muligheten 
eller ikke. Vi ser for oss to utviklingstrekk i denne sammenheng; 

§ Virksomheter som jobber i retning av å helautomatisere og –
digitalisere sin kundeservice og kundereisen. Dette kan være 
produkter/tjenester rettet spesielt mot de heldigitale kundene

§ Virksomheter som vil prøve å finne den optimale miksen 
mellom digitaliserte og analoge tjenestetilbud for å favne et 
bredere utvalg kunder.
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Innovasjon

§ ”Amazon is the winner
and takes it all”

§ Hva vil gi størst nytteverdi 
å digitalisere?

§ «Usikker, men tenker at vi 
flytter oss mer og mer 
vekk fra å bruker hender 
til å bruke hodet» 

Innovasjoner | åpne svar
Neste generasjons løsninger | alle svar
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§ God knowledge management base som gir 
beste praksis på tvers til kunder, ansatte og 
boter. 

§ Digital assistent som fungerer som agent. 
Proaktiv rådgivning

§ Talestyrt app. 

§ All tenkbar kommunikasjon med kundene 
foregår innen kun en kanal, din personlige 
digitale assistent fikser alt dekker alt gjennom 
lyd, bilde/video og tekst

§ Chatbots
§ Selvlærende roboter som overtar alle 

manuelle oppgaver
§ Smale chatbots - som støtter på bestemte 

områder i selvbetjeningsløsninger

§ Kunstig intelligens
§ Video
§ Betydelig forenkling av totalintegrering av 

ulike system
§ Chatbot

§ Ferdigformulerte svar på e-posthenvendelser 
som kundeveilder kun kvalitetssikrer

§ Tekniske løsninger til å forstå kundebehov 
bedre: større grad av samspill med kunder -
hver henvendelse fra kunde medfører 
prosess/produktforbedring

§ Tale til tekst analyse
§ Tettere knytning mellom kompetanseutvikling 

(menneske) og AI-utvikling (robot)
§ Digital assistent styrer ressurser og 

bemanning
§ Amazon is the winner, and takes it all (ved at 

vi har gått i kompaniskap med selskapet)

§ Analytics: særlig for styring av "riktige" 
henvendelser til "riktig" kanal samt voice
analytics

§ Web skjema
§ Intelligente assistenter som ved å lytte til 

samtalen som kundeveileder har med kunden, 
utfører de nødvendige bestillinger og 
registreringer

§ Usikker, men tenker at vi flytter oss mer og 
mer vekk fra å bruker hender til å bruke hodet 
(mindre manuelt, mer hjerne)

§ Markedet domineres av aggregatorer

KS 2021

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?
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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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