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UTVIKLING AV KUNDESERVICE

Fremtidens 
kunde

opplevelser



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
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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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Kunder som går rundt og skryter av servicen i virksomheten din, såkalte 
ambassadørkunder, er den ultimale drømmen til mange kundeserviceledere. 

For å få dette til må det i tillegg til basisleveransene skapes opplevelser som begeistrer 
kundene. Servicen må være så god at de husker både servicen og virksomhetens navn. 
Dette har aldri vært enkelt, men gevinsten er stor om man får det til. 

I dette kapittelet vil vi sette søkelyset på hva respondentene tror kreves for å skape de 

gode kunderelasjonene i årene som kommer.    

Fremtidens kundeopplevelser
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Fremtidens 
kundeopplevelser

Gode kundeopplevelser
Hva er viktigst for å skape de gode kundeopplevelsene fremover

8

1,8

2,3

3,9

4,3

5,1

5,1

5,6

1 2 3 4 5 6 7

Hurtig svar på epost

Aktiv ti lstedeværelse/service på sosiale
medier

En enkel og rask chatløsning

Rask responstid på telefon (høy servicegrad)

God personlig service - uavhengig av kanal

Enkle og effektive selvbetjeningssystemer

Høy løsningsgrad i 1.l inje/kontaktpunkt

Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Kundene sine forventninger om å bli betjent på en god måte 
uavhengig av hvordan de kontakter selskapet øker. Hva mener 
panelet er det aller viktigste for å skape de gode 
kundeopplevelsene fremover?

Maksimalscore på spørsmålet er 7 som snittscore. Her scorer høy 
løsningsgrad i første kontaktpunkt hele 5,6. Deretter vurderes 
gode og effektive selvbetjeningsløsninger og god opplevd 
personlig service uavhengig av kanal som like viktige. 

Kunder i dag er mer utålmodige enn tidligere, og forventer et raskt 
og kvalitativt svar. De forventer at den som tar imot en 
henvendelse også er i stand til å besvare spørsmål eller hjelpe uten 
å måtte involvere andre. Trenden er også mot bedre 
selvbetjenings-løsninger, og kunder forventer at det skal være 
enkelt å utføre ulike oppgaver selv både på nett og på mobil 24/7.

Du skal nå gjøre en rangering ut fra hva du/din virksomhet mener er det aller 
viktigste for å skape gode kundeopplevelser i fremtidens kundeservice. Alle 
punktene under er viktige, men du må gjøre en rangering ut fra viktighet. Det 
punktet du mener er viktigst gir du høyest score (7=det aller viktigste, 1=det 
minst viktige). Ingen punkter kan altså få lik score.

§ Hva er de viktigste driverne 
for din virksomhet for å 
skape de gode kunde-
opplevelsene?
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Fremtidens 
kundeopplevelser

Gode kundeopplevelser
Kommentarer og innspill 
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”Være tilgjengelig i de kanaler 
som kunden ønsker å bruke. 
Direkte kundeservice via egne 
applikasjoner.”

”Kundene vil i større grad flytte 
seg mellom kanaler (f.eks fra 
selvbetjening til manuell 
betjening). Sikre at dette 
foregår sømløst. (f.eks slippe å 
oppgi samme opplysninger 
flere ganger)”

” Proaktiv kundeservice. Sørge 
for at det er færrest mulig 
behov for å måtte ta kontakt for 
å få hjelp. Boter, selvbetjente 
produkter. Minst mulig friksjon.”

§ Hvilke kanaler blir viktigst 
for din virksomhet 
fremover?
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Fremtidens 
kundeopplevelser

§ Hva er det viktig å få 
på plass neste 6-12 
måneder for å styrke 
kunderelasjonene?

Fokus
Fokusområder
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Relevans

Tilbakemeldinger fra panelet

Betraktninger | trender

Spørsmål
Vi ønsket å vite hva som planlegges det neste året for å se etter 
trender og tendenser.

Dette var et åpent spørsmål, og panelt kom samlet opp med 70 
punkter i forhold til hva som er viktigst fremover for dem. 
Her har vi valgt å ta med alle innspillene på neste side.

Vi fikk mange ulike svar fordi virksomhetene er på ulike steder i sin 
utvikling. Det er tydelig at mange arbeider hardt med ny teknologi 
og automatisering av prosesser. Selvbetjening er et viktig stikkord. 
Et annet område som peker seg ut er det å sette kundeservice-
medarbeideren i stand til å løse kundens utfordringer selv. Enten 
ved å tilføre mer kompetanse, endre fullmakter eller forbedre 
systemstøtten.

Hva vil være det aller viktigste for kundeservice området de neste 12 
månedene? Hva tror du mange planlegger å gjennomføre for å løfte 
prestasjonene enda et hakk for å styrke kunderelasjonene?

Svarene på alle innspillene finner du på neste side. 
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Fremtidens 
kundeopplevelser

”..making the customers feel
good!”

Fokus 
Fokusområder – de viktigste stikkordene for kundeservice de neste 12 månedene
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§ Større grad av automatisering - selvbetjening

§ Løse det kundene ringer om. Ikke merverdi. 
§ Digitalisering
§ Forenklet informasjon
§ Servicekultur
§ Forbedre struktur i kundereisen

§ Få gode relasjoner til kunden
§ Selvbetjening på MinSide/App
§ Høy løsningsgrad i 1. kontaktpunkt - kompentanseøkning – økte 

fullmakter
§ Enkle og effektive selvbetjeningssystemer

§ Prosessoptimalisere
§ Roboter
§ Balanse mellom digitale og betjente kanaler
§ Kommunikasjonstrening
§ Få ned kundeinnsatsen – kunden skal slippe å ta kontakt

§ Personlig service – making the customers feel good
§ Relasjonskompetanse
§ Effektivisering
§ Styrke kundeservice sin rolle internt
§ Være tilgjengelig

§ Kunde innsikt og forbruker adferd endringer

§ Tilgjengelighet 24/7 mye gjennom selvbetjening/roboter

§ EQ - høy menneskekunnskap - speile kundene
§ God og personlig service uavhengig av kanal
§ SE kunden når han beveger seg mellom de forskjellige kanalene ( som å 

bli sett / anerkjent for at du finnes når du går inn i en butikk, fysisk :-) )
§ Endringsvillighet 

§ Effektiv drift og operative salgsledere
§ Tydelige mandater
§ Bedre tilgjengelighet gjennom chatbots, self service, osv
§ Høy løsningsgrad i kundefront
§ robotisering

§ RPA
§ Være enda mer proaktiv når kundene tar kontakt
§ Læringskultur. Flere eksperimenter med 5-6 ansatte i KS mot enkelte 

kundegrupper for å teste ut hypoteser (bedre kundeløsninger).

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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