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Introduksjon 

Å hente inn nye kunder koster i gjennomsnitt fem ganger så mye som å beholde gamle. Det 

mest lønnsomme en bedrift kan gjøre er derfor å beholde kundene sine. 

Oppskriften for å beholde kundene er: 

1) Levere en vare eller tjeneste av høy kvalitet 

2) Ha en konkurransedyktig pris  

3) Yte god service 

Med service menes alle kontaktpunkter med kunden: første kontakt, hvordan inntrykk fikk 

kunden under salget, hvordan er oppfølgingen og hvordan opplever kunden din bedrift i det 

øyeblikket kunden får et problem. 

De aller fleste forstår godt punkt nummer en og to, men tredje punkt får ofte ikke den 

oppmerksomheten det fortjener. Og det er synd, fordi dette ofte er det som er mest avgjørende 

for om du beholder kundene.  

Konsulentselskapet Accenture utførte i 2013 en undersøkelse blant 300 norske sluttkunder, 

som en del av en større internasjonal undersøkelse. (1) De ble intervjuet, om sine erfaringer 

med ti forskjellige bransjer, blant annet varehandel, telefoni, strøm, internett, bank og forsikring. 

Den viser at om lag halvparten, 49 %, har byttet leverandør grunnet dårlig service. 87 % av de 

som byttet sier bedriften kunne gjort noe for å unngå oppsigelsen. 

- Vi ser gjennomgående, på tvers av alle bransjer, at service er viktigere enn pris når det gjelder 

kundelojalitet, sa Malin Fors-Skjaeveland og Jørgen Schübeler Reiten hos Accenture til E24 

som kommentar til undersøkelsen. (2) 

Andre viktige funn i undesøkelsen var: 

 83 % snakker om sine negative kundeserviceerfaringer med venner og bekjente; 18% 

gjør dette på nett. 

 Vel 80 % ville byttet leverandør dersom de erfarer uhøflige kundebehandlere, eller 

dersom de må kontakte kundeservice angående samme årsak flere ganger. 

 70 % av de som bytter selskap som følge av dårlig kundeservice, angir at nettopp 

kundeservice er det viktigste kriteriet for valg av ny leverandør. 
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Norske bedrifter spesielt dårlige på kundetilfredshet 

Nordmenn klager mest av de nordiske landene, og norske bedrifter er dårligst på å følge opp 

klager. Det viser en undersøkelse EPSi har gjort i 2012 basert på 3000 intervjuer. (3) 

Andelen kunden som klager til sin leverandør varierer fra bransje til bransje. I 

bredbåndsbransjen klager 32 % av kundene direkte til leverandør, mens tilsvarende tall fra 

forsikringsbransjen kun er 5 %. 

Halvparten av de som klager er også misfornøyd med hvordan klagen følges opp. 

Undersøkelsen viser naturlig nok at de som klager er mindre lojale kunder enn de som ikke 

klager. Det var også en klar sammenheng mellom at de som måtte ta kontakt flere ganger for å 

løse problemet, var langt mer misfornøyd enn de som fikk sitt problem løst umiddelbart (se 

tabell under). 

 

 

Her ser vi at rundt halvparten, 46 prosent, fikk sitt problem løst etter en kontakt. Disse kundene 

forble relativt fornøyde og lojale. Vi ser her hvordan kundetilfredsheten og lojaliteten til tilbyder 

faller markant for hver ekstra kontakt det tar å få løst et problem. 
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Kundetilfredshet i et økonomisk perspektiv 

Tor W. Andreassen ved Handelshøyskolen BI har skrevet en utredning hvor han ser på 

kundetilfredshet i et rent økonomisk perspektiv. (4) 

«Dersom man bryter ned aksjekursen av de fleste amerikanske forbrukeraksjene vil man finne 

omlag 55 prosent av aksjekursen er knyttet til forventninger om fremtidig vekst i omsetningen. 

Fra dette perspektivet er det et paradoks at i en studie av de 30 største amerikanske bedriftene 

brukte styret omlag 10 prosent av tiden sin til å diskutere markedsføring og kunder. De 

resterende 90 prosentene av tiden brukte de til å diskutere historiske regnskapsresultater, 

allianser og fusjoner og oppkjøp.»   

Markedsføring ut mot nye kunder, og kundepleie mot eksisterende er altså noe vi må fokusere 

mer på. Dilemmaet er at kunderesponsen på direkte markedsføring avtar samtidig som 

reklamekostnadene stiger. Dette gjør at det stadig blir mer lønnsomt å sette inn ressurser for å 

få enda mer fornøyde kunder. 

I en sentral studie fra Marketing Science Institute (5) ble det påvist at ett prosentpoengs 

forbedring i kundetilfredshet ville i gjennomsnitt lede til en økning i bedriftenes kontantstrøm på 

7 %.  

Hvordan yte god service? 

Når kunden vurderer om han/hun har fått god eller dårlig kundeservice så går dette på følelser 

og forventninger til din virksomhet. 

Vi har satt sammen noen punkter som vi mener er avgjørende for å kunne yte god service. Vi 

gir også noen tips til hva din virksomhet kan gjøre for å bli bedre på hvert enkelt punkt. 

 

1. Holdninger 

Å skape holdninger kan man til en viss grad gjøre med holdningsskapende arbeid, men det er til 

en viss grad medfødt. Det viktigste du gjør for å skape god holdning i bedriften er å ansette de 

riktige mennesker. 

Professor Frances X. Frei ved Harvard Business School skriver i en artikkel i Harvard Business 

Review (6) at servicebedrifter gjør lurt i å "hire for attitude and train for service".  Altså: Ansett 

folk på bakgrunn av innstillingen og holdningene deres, og lær dem opp med sikte på å yte god 
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service. Dette mener han er en riktigere strategi enn å se seg blind på formelle kvalifikasjoner 

og eksamenspapirer.  

- Medarbeidere som både har gode holdninger og gode papirer, er både dyre å få tak i og 

vanskelige å beholde. Må du gjøre et kompromiss, så velg ansatte med gode holdninger, råder 

Frances X. Frei.  

I ansettelsesprosessen må man være bevisst på holdninger. En ting er å høre hva kandidaten 

og hans/hennes referanser forteller om kandidatens serviceinnstilling. Disse beskrivelsene kan 

være fargede. Derfor kan det være meget lurt også å forsøke å observere personens mimikk og 

kroppsspråk i en hvileposisjon, altså i en posisjon hvor personen ikke anstrenger seg for å smile 

og/eller være imøtekommende. Smiler personen i en hvileposisjon? Har personen et åpent 

kroppsspråk (ikke kryssede armer, etc.)?  Man kan også i intervjuene sette opp en tenkt 

servicesituasjon, og la kandidaten håndtere denne.  

En litt mer utspekulert, men ikke ulovlig måte, å teste ut kandidatens naturlige serviceinnstilling 

på er å sette opp en «hemmelig» servicesituasjon. La oss si at kandidaten skal møte intervjuer 

utenfor klokken 1500. Da kan man ha avtalt på forhånd at en medarbeider går forbi klokken 

1458, og opptrer som en tilfeldig forbipasserende som spør kandidaten om hjelp, for eksempel 

«hva er veien til Nationaltheatret?». Kandidaten vet ikke at dette vil ha noe å si for hvorvidt de 

får jobben, og de vil vise sin sanne service-innstilling. 

Når man har ansatt de riktige menneskene, sørger man for å utvikle deres gode holdninger 

videre ved å drive holdningsskapende arbeid, og motivere de ansatte til å gi sin beste service. 

Gode holdninger er smittsomt, og ledernes holdninger er i stor grad med på å sette eksempler, 

så sørg for selv å smile, rose og gi oppmuntring. 

 

2. Kunnskapen som trengs for å fylle kundenes forventninger til service 

For å kunne fylle kundenes service-forventninger, må vi først vite hvem kundene er, og hvilke 

forventninger de har til service. 

Kunden har forventninger om at de ansatte er blide og imøtekommende, noe som går på 

holdning. Men de har ofte også forventninger om at de ansatte fremstår som fagpersoner, kan 

komme med veiledning rundt produktet/tjenesten, og kan svare på ulike spørsmål. Og dette kan 

variere fra virksomhet til virksomhet, også innenfor samme bransje. 
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La oss ta et eksempel: Si at du jobber som frisør i en frisørsalong hvor en hårklipp koster 1000 

kroner. Kunden vil da ha forventninger til hårklippen, men også til servicen. De kan forvente at 

du som frisør og fagperson kan svare på spørsmål om hårklipp, form, farge og hårpleie. Men 

kanskje forventer de også at du uoppfordret forteller dem hvordan de best kan pleie sitt hår. 

Kanskje forventer de at du under klippingen forteller at du klipper håret litt opp foran for å få en 

myk overgang til ansiktet.  

Eller gir dem råd som «jeg ser at håret ditt er begynt å bli litt slitt etter farging. Det kan være en 

ide å bruke en hårkur en gang i måneden. Jeg har en som passer godt til din hårtype». Dersom 

frisøren er hyggelig og imøtekommende, klipper godt, men ikke gir hårveiledning, kan kunden 

føle at det var noe som manglet. For å kunne fylle kundens service-forventning i dette tilfellet 

må frisøren ha bred kunnskap om sitt fag, men også kunnskap om hvordan han/hun kan bruke 

denne for å fylle kundens service-forventning. 

La oss si at i samme by ligger en annen frisørsalong. Her står det en stor plakat utenfor «Klipp 

til 150 kroner. Drop in!». Her vil kanskje kundens forventninger til god service være at frisøren er 

hyggelig, klipper ok og at du får time med det samme. Her er det ikke sikkert det trengs så mye 

veiledning rundt hår. 

Hvem kundene er og hvordan man best mulig kan tilfredsstille forventningene, også til service, 

er noe bedriftene bør vite noe om. Det kan de finne ut av for eksempel ved å foreta en 

undersøkelse blant kundene.  

Denne kunnskapen bør deretter bli integrert i opplæringen av de ansatte. En 18–åring som 

ansettes i en forretning som selger hudpleieprodukter bør ikke kun få opplæring i hvordan 

han/hun skal håndtere kassen og åpne/lukke butikken. Han/hun bør også få en beskjed som 

dette: «Kundene forventer at du forteller hvilke hudpleieprodukter som passer til deres hud, 

hvordan de benyttes og hvilke produkter som passer sammen». Deretter bør han/hun få 

opplæring som gjør vedkommende i stand til å gi slike råd. 

Samme type veiledning kan kunder forvente når de kjøper elektronikk, reiser, programvare, 

rørleggertjenester, bil, bøker osv. 

Mange varer selges i dag på nett. Da er det viktig at nettsiden er oversiktlig slik at kunden enkelt 

finner de produkter og den informasjonen de ønsker. Har man spørsmål utover det man kan 

finner svar på på nettsiden bør det være raskt og enkelt å gå gode svar fra leverandør via 

telefon, chat eller mail. 
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3. Struktur 

Dersom du driver en liten virksomhet og har 30 faste kunder, så vil du kunne huske alle 

kundene dine. Du vil huske hva de har kjøpt tidligere, hvilken dialog dere har hatt, du vil kunne 

kjenne deres handlemønstre og preferanser, vite hva de er opptatt av osv. Denne kunnskapen 

gjør at du kan gi hver kunde en skreddersydd og personlig service. Dersom du har 300, 3000 

eller 30 000 kunder, så har du ikke samme mulighet til å huske alle.  

Du trenger derfor et system til å kategorisere alle nødvendige opplysninger om hver enkelt 

kunde, slik at du fremdeles kan yte god og skreddersydd service. Vi snakker om CRM.  

CRM er en forkortelse for Customer Relationship Management. Et CRM-system er et 

databasert verktøy som samler all viktig kundeinformasjon på et sted, og gjør slik at alle ansatte 

har samme bilde av kunden. Dere kan se hva kunden har kjøpt tidligere, eventuelt hvilke 

klagesaker som ligger på kunden og hvordan disse blir notert, pluss at dere kan notere små 

stikkord på hver kunde som gjør at dere bedre kan pleie kundeforholdet. Det er oversiktlig, 

effektivt og gir et godt og profesjonelt inntrykk til kunden. Slik kan dere forhåpentligvis unngå å 

få klager i utgangpunktet.  

Skulle dere først få klager, kan CRM-systemet hjelpe dere og systematisere alle 

kundehenvendelser, og sørge for at de følges opp hurtig. I mange CRM-systemer finnes det 

egne moduler for kundeservice, som hjelper deg å sette kundehenvendelsene i system.  En sak 

opprettes i det øyeblikket en kunde henvender seg til din organisasjon. Så følger prosedyrer for 

hvordan saken håndteres videre. Du får alt på et sted, du mister aldri en henvendelse og du 

sikrer at kunden får tilbakemelding. 

 

Julie Grønlund har jobbet med CRM i nesten 20 år, og ble Produktsjef for CRM da Visma 

lanserte sitt første CRM-system i 1999. For å vise viktigheten av CRM trekker hun en parallell til 

legens pasientbehandling. 

- Når du kommer til legen, så beskriver du dine utfordringer. Legen lytter, for så å taste 

dette rolig og kontrollert inn på din pasientjournal. Dette tar litt ekstra tid, så hvorfor gjør 

de det? Jo, det er jo åpenbart for å kunne bruke denne informasjonen for videre 

behandling, og for å kunne gi riktig medisiner som er relevante for pasienten. Neste 

gang du kommer til legen (enten det er samme lege eller en annen lege/helsepersonell), 

slår vedkommende opp historikken på akkurat deg og blir raskt oppdatert på deg som 

pasient og dine utfordringer og behov. Dersom legen ikke tok seg tid til å skrive 
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pasientjournal, ville man ikke kunne yte god hjelp og service ovenfor pasientene, hvilket i 

ytterste konsekvens kan være «livsfarlig».  

- Akkurat slik bør også virksomheter legge opp til strukturerte kundejournaler. Loggføre 

kunder, dens «lidelser» og behov. Dette for å kunne yte best mulig service og 

imøtekomme kunden i henhold til hvem den er. Da trenger man brukervennlige, 

oversiktlige og pålitelige kundesystem, som er integrert inn som en naturlig del av 

medarbeidernes arbeidsrutiner. Akkurat som legene fører pasientjournaler, må vi andre 

føre kundejournaler. Om ikke kan kunden få feil behandling, som i ytterste konsekvens 

fører til «død», og kunden din er ikke kunde lengre, forklarer Julie Grønlund. 

 

Den teknologiske utviklingen har åpnet for nye muligheter innen CRM, slik at løsningene har 

blitt enda mer effektive og verdifulle. Det gjør det enda viktigere å henge med i utviklingen, 

ellers risikerer du at konkurrenter får konkurransefortrinn som ikke du får. 

- For å henge med i dagens samfunn må man oppdatere seg på hvilke muligheter man 

har til å utnytte teknologien for å finne, vinne og beholde kunder. Du kan være sikker på 

at dine konkurrenter utnytter teknologiske hjelpemidler for å strekke seg etter nye og 

eksisterende kunder. Dersom man velger å ikke satse på strukturert kundebehandling 

kan man raskt bli parkert av konkurrentene. Kunder i dag har mange valg, de orienterer 

seg på egenhånd, og gjør ofte sine valg basert på andres opplevelser. Du må passe på 

at dine kunder omtaler deg positivt, og dette krever at kunden har hatt gode opplevelser 

sammen med deg. Dette skaper man best gjennom Kunderelasjonsbygging satt i 

system, sier Julie Grønlund. 
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Oppsummering 

Å skaffe nye kunder koster fem ganger mer enn å beholde gamle. Kundeservice er den viktigste 

årsaken til at kunder avslutter kundeforhold. Det betyr at det mest lønnsomme en bedrift kan 

gjøre er å yte god kundeservice.  

Vi har satt opp tre punkter vi mener er viktig å være god på for å kunne yte optimal 

kundeservice: 

- Å ansette mennesker med gode holdninger, og fortsette å dyrke disse gode 

holdningene i bedriften. Holdninger er i stor grad medfødt, derfor må man se spesielt 

etter kandidatens holdninger når man er i gang med en ansettelsesprosess til en 

servicestilling. For å holde de gode holdningene ved like er det viktig med et positivt 

arbeidsmiljø, og motiverende ledere.  

- Å kjenne til kundens service-forventninger, og ha kunnskapen som trengs for å 

oppfylle disse. Kunden har forventninger til din service. Du bør kjenne til forventingene 

og ha kunnskapen som trengs, om fag og produkt, til å kunne oppfylle disse 

forventningene. 

- Å ha struktur og oversikt over alle kunder, og alle tidligere kontaktpunkter med 

kundene. De fleste løser dette best ved å ha et felles CRM-system hvor man samler all 

relevant informasjon om og dialog med alle kunder. Når en medarbeider er i kontakt med 

en kunde kan så han/hun enkelt slå opp og se hva kunden tidligere har kjøpt, hvor lenge 

de har vært kunde, hvilke utfordringer/problemer kunden har opplevd og hvordan disse 

har blitt løst, om det er noen pågående klagesak og hva status er, om de har vist 

interesse for andre produkter osv. Dette gjør at man enklere kan gi alle sine kunder 

strukturert oppfølging og god og personlig service. 
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