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Personlige kundeopplevelser i en stadig mer digital 
verden – det er hva kunden er på jakt etter. Et enormt 
tilbud innenfor alle kategorier gjør at det å konkurrere 
på produkt eller pris ikke er nok. Og som dette årets 
Norgesmestere viser, kan kundeopplevelse være en 
sterk differensiator i konkurranseutsatte bransjer. I bunn 
må det ligge tillit. Du må også være attraktiv på produkt 
og pris. Men du skiller deg ut ved å levere personlige 
kundeopplevelser i den digitale verden kundene 
befinner seg i.

Introduksjon

av dagens selskaper vil 
innen 2020 konkurrere 
på kundeopplevelse 
Gartner

81%

CX3

CX1

CX2
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Fremtiden er lys for de virksomhetene med dypest innsikt i 
kundenes ønsker og behov, og som raskt klarer å omsette 
dette til attraktive produkter og tjenester. Utfordringen er at nye 
opplevelser og smarte konkurrenter løfter kunders forventninger 
til stadig nye høyder.

Samtidig som forventningene øker, åpner også teknologien 
opp for å levere innovative produkter og tjenester. Nye digitale 
flater, intuitivt design kombinert med bruk av prediksjon 
og automatisering, kan gi individualiserte opplevelser i stor 
skala. Basert på analyse av kundedata – som kjøpshistorikk, 
bruksmønstre og livshendelser – kan bedrifter skreddersy 
produkter, tjenester og markedsføring basert på individuelle 
kunders behov og ønsker. Et flertall av toppsjefene, 
både globalt (71 %) og i Norden (81 %), hevder at deres 
teknologiinvesteringer i tilpasset kundeopplevelse har gitt den 
veksten de har håpet på.

Ifølge Gartner konkurrerer 67 % av selskapene i dag på 
kundeopplevelse. De predikerer at tallet vil stige til 81 % i 
løpet av to år. KPMGs egen, nylig publiserte ‘CEO Outlook’ 
viser at toppsjefer er bekymret for om de er relevante i 
forhold til kunders behov (73 %), de er bekymret for synkende 
kundelojalitet (89 %) og de er usikre på om selskapet evner 
å holde seg oppdatert på teknologi (47 %). De vet at de må 
fortsette å skjerpe sitt fokus på kunden. Men hvordan opplever 
kundene det merkevarene leverer? Og hvilke grep tar selskaper 
for å sikre at de er i stand til å håndtere og møte kundens 
forventninger, mens de også leverer tallene til sine aksjonærer? 

Disse spørsmålene er det denne rapporten søker å finne svar 
på. Og det kan lønne seg å sette seg inn i hva som skiller de 
ledende selskapene fra de andre. For å forstå hva som ligger 
bak den gode scoren, har vi gjennomført samtaler med flere av 
dem. Hvordan jobber de med sin visjon, hva gjør de for å sikre 
kulturen som ligger til grunn, hva gjør de rundt digitalisering og 
hvordan bryter de ned siloer for å fjerne friksjon i kundereisene?

Skal kundeopplevelsen løftes videre, må alle berøringspunkter 
bidra til en konsistent og styrket opplevelse – uavhengig av 
teknologi. Dette er fortsatt ikke satt ordentlig i system hos 
selskaper, og det er ofte ansvaret til en enkelt avdeling eller 
et prosjekt. Opplevelser som ikke henger sammen skader 
både topplinjen og bunnlinjen i et selskap – og de møter ikke 
kundenes forventninger.  

Vi ser i årets undersøkelse tydelige tegn på at kunder søker mot 
selskaper som tilbyr noe utover produkter og tjenester. De leter 
etter organisasjoner med integritet, merkevarer som har en 
høyere visjon enn det å tjene penger til sine aksjonærer, og som 
kommuniserer sine kjerneverdier åpent og troverdig. 

Om du ønsker å konkurrere på basis av kundeopplevelse, 
trengs en forståelse for hvilke elementer som ligger bak 
en fremragende kundeopplevelse. Basert på over åtte 
års kartlegging har vi definert og validert seks pilarer for 
kundeopplevelse. Disse gir et godt rammeverk for ledere i 
arbeidet med å sette strategien ut i praksis. 

Vi håper denne rapporten får deg til å stille gode spørsmål rundt 
kunden. Vet vi hva kundene verdsetter, og klarer vi å bygge 
en følelsesmessig tilknytning til merkevaren vår? Hva må vi 
gjøre for å få mer lojale kunder? Hvordan kan vi bruke data og 
teknologi til å personalisere opplevelsen mer?

I rapporten gir vi noen svar. Målet er at de bidrar til å løfte deres 
kundeopplevelser til nye høyder.

Yngve Fjell
Leder for kundeopplevelse | KPMG Digital 
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Virkeligheten er at kundene ikke lenger er spesielt opptatt av hvilken bransje 
selskapet opererer i. De sammenligner nye opplevelser med den beste 
opplevelsen de har hatt, uavhengig av bransje. Det gjelder i stor grad også 
selskapene selv, som gjerne ser utenfor sin egen bransje for å finne inspirasjon til 
forbedringsarbeidet.  

Og det er det som gjør denne undersøkelsen så viktig. Den gir en mulighet for å 
se og lære på tvers av bransjer, av noen av de beste i klassen. Det er også mulig 
å se utover landegrenser og dypdykke i resultater og beste praksis fra land som 
Nederland, Storbritannia eller Danmark for å lære mer. 

Her er noen av de tingene vi har lært av våre analyser: 

 – Personalisering er nøkkelen for å bygge lojalitet og få anbefalinger fra 
kundene. Merkevarene som gjør det best, er de som evner å skreddersy 
produkter, tjenester og opplevelser som møter den enkelte kundes spesifikke 
behov. 

 – Nordmenn setter stor pris på selskaper som viser høy integritet. 
Årets undersøkelse viser at de som scorer høyest er selskaper som er 
kundeorienterte, har en uttalt kundevisjon og som inngir tillit hos kundene.

 – Forventningene er høye og innfris ikke fullt ut. Til tross for at mange 
selskaper gradvis leverer bedre og bedre opplevelser, synes ikke kundene at 
opplevelsene innfrir. Forventningene skapes av de som er best globalt, og da 
løftes lista høyere enn det mange norske selskaper klarer å levere på.

 – Organisering rundt kunden er fortsatt krevende og noe som gjenstår 
for de fleste. Selv blant årets vinnere er det vanskelig å gå fra produktfokus 
til kundefokus. En orientering rundt kunden er krevende og påvirker hele 
virksomheten, fra forretningsmodell til driftsmodell. 

Man trenger ikke å foreta 
en markedsundersøkelse 
for å vite at forbrukeres 
forventninger er i 
endring, og at selskaper 
sliter med å skille seg 
ut fra konkurrentene 
på en relevant måte. 
Customer Experience 
Excellence Analysis viser 
at kundeopplevelse er 
en viktig og verdifull 
differensiator for 
selskaper i alle sektorer.  

Nøkkelfunn
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6.8
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fast food 

Reise og  
hotell 

Strømleverandører

Høydepunkter 

#1 Beste kundeopplevelse totalt sett: KLP

KLPs score på 8.06 på pilaren integritet, og generelt høye score 
på de andre fem pilarene, er med på å løfte selskapet til topps i 
undersøkelsen.

Gjennomsnitt score på kundeopplevelse: 6.8

Konservative nordmenn deler ikke ut 10’ere og 9’ere i øst og vest, 
så den totale scoren i undersøkelsen er kun 6.8.

Beste bransjer: Reise og hotell, samt detaljhandel, er de to 
bransjene som scorer høyest.

Hyppige kundemøter og stor konkurranse kan være forklarende 
faktorer for hvorfor disse bransjene havner på toppen.

Viktigste drivere for lojalitet og anbefalinger:  
Personalisering og integritet

Nordmenn setter pris på virksomheters evne til å tilby 
skreddersydde opplevelser, og at de er til å stole på.

Best på to pilarer: Specsavers 

Kun en av merkevarene klarer å vinne to kategorier, nemlig 
Specsavers. De havner på topp både på pilaren empati og 
problemløsing. Deres sterke fokus på kundeopplevelse og det 
at de leverer god verdi, gjør at de kaprer markedsandeler i det 
norske markedet.

Hva skuffer norske kunder: Forventninger som ikke møtes

Nordmenn bruker like gjerne globale løsninger som lokale, så 
lenge de tilbyr noe bra. Dermed blir de eksponert for mange gode 
tjenester som bygger forventninger som mange selskaper sliter 
med å møte. Derfor får norske merkevarer en score på 6.3. Her har 
de mye å jobbe med. 

Merkevare med høyest score på forventninger: Color Line

Eneste merkevaren som klatrer over 7 på forventninger er Color 
Line, som havner på 3. plass totalt. De jobber bevisst med å 
håndtere kunders forventninger og overgå de når de kommer 
ombord på skipet.

Customer Experience 
Excellence Analysis 2018
 – 2,509 kunder

 – 110 merkevarer

 – 8 sektorer:
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Kundeopplevelsens seks pilarer
Årelang forskning sammen med 
mer enn to millioner evalueringer fra 
forbrukere over hele verden har gitt 
oss muligheten til å definere de seks 
pilarene kundeopplevelsen er tuftet på.
Forventninger og kundeadferd endres fundamentalt, og gjør 
det enda viktigere å forstå hvordan gode opplevelser leveres 
og hvordan de systematisk kan forbedres. 

Basert på markedsundersøkelser og forskning på 
kundeopplevelser i en rekke land gjennom flere år, identifiserer 
KPMG seks komponenter som er helt fundamentale for 
kundeopplevelsen: Personalisering, integritet og tillit, 
forventinger, tid og innsats, problemløsning og empati.

Disse kaller vi de seks pilarene.

Sammen med analyser av beste praksis hos alle selskaper 
og merkevarer som har vært med i undersøkelsen, hjelper 
en forståelse av pilarene oss med å identifisere DNA´et til de 
selskapene som har klart å innfri forventninger og skape en 
ekstraordinær opplevelse og relasjon med sine kunder. 

Dermed utfordrer KPMG eksisterende metoder og konsepter 
som forklarer og måler kundeopplevelse.  I tillegg til å se på 
drivere og symptomer, gir vi også et klart bilde av hvordan en 
god kundeopplevelse ser ut. Og gjennom å måle fremgang 
innenfor hver av de seks pilarene, får virksomheten en solid 
verktøykasse for å identifisere utfordringer og analysere 
egen utvikling.

Man kan også sammenligne egen kundereise med beste 
praksis fra egen bransje, i markedet generelt eller vellykkede 
selskaper i andre land. 

Her er det mye inspirasjon å hente! 

Personalisering
Denne pilaren viser at du forstår kundens spesifikke situasjon 
og kan skape en dertil tilpasset opplevelse. Bruk av navn, 
personlig oppmerksomhet, tilpassede produkter og tjenester, 
kjennskap til preferanser og tidligere historikk er med på å 
skape en opplevelse som føles personlig – den aller viktigste 
komponenten i de fleste kundeopplevelser.  

Integritet
Integritet er resultatet av en konsekvent og tillitsskapende 
organisasjonsatferd. Et selskap må både klare å håndtere 
tillitsbyggende hendelser hvor det handler om å gi offentlige 
svar i vanskelige situasjoner, samt skape tillitsbyggende 
øyeblikk hvor ansattes individuelle handlinger bygger tillit 
for hele organisasjonen. Kunder er i dag veldig opptatt av at 

selskapet klarer å holde sine løfter og gjøre ord til handling.

Personalisering
Å benytte 

individualisert 
oppmerksomhet 

for å skape 
emosjonell 
tilknytning

Integritet og 
tillit

Å være  
tillitsvekkende og 

til å stole på   

Forventninger
Å håndtere, 

møte og overgå 
kundenes 

forventninger

Tid og innsats
Å redusere 

kundens innsats 
og tidsbruk 
gjennom 

forenklede 
prosesser 

Problemløsning 
Å snu en dårlig 
erfaring til en 

god opplevelse  

Empati  
Å forstå kundens 
omstendigheter 
og ha en god og 
personlig dialog.   

© 2018 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.8



Forventninger
Kunder har klare forventinger til hvordan deres behov 
skal imøtekommes, etter en standard som gjerne er satt 
av de flinkeste merkevarene de har vært i kontakt med 
uavhengig av bransje. Å forstå, levere på – og hvis mulig 
- overgå disse forventningene, er en nøkkelegenskap hos 
selskaper som lykkes. 

Tid og innsats 
Kunder har ofte liten tid og vil ha umiddelbar 
tilfredsstillelse. Å fjerne unødvendige hindre, terskler 
og byråkrati slik at kunden når sine mål raskt og enkelt, 
har vist seg å styrke kundens lojalitet til en merkevare. 
Mange selskaper har oppdaget hvordan de kan bruke 
tid som en konkurransefordel, og også oppnå åpenbare 
kostnadsgevinster så lenge det ikke går på bekostning av 
de andre pilarene. 

Problemløsning
Selv med prosesser og rutiner i toppklasse, kan ting gå 
galt. Flinke selskaper har prosesser der de så fort som 
mulig ikke bare gjenoppretter kundens posisjon, men 
også gir kunden positive følelser og en god opplevelse. 
En genuin unnskyldning og rask handling er to kritiske 
elementer i en slik vellykket problemløsning som ivaretar 
kundeforholdet.

Empati
Empati er den emosjonelle evnen til å vise at du forstår en 
annen persons opplevelser. Empati som skaper atferd, er 
viktig for å etablere sterke relasjoner og kunne formidle til 
kunden at du skjønner hva han eller hun føler. 

Disse seks pilarene definerer og skaper den gode 
kundeopplevelsen.  Sterke prestasjoner på tvers av de 
seks pilarene skaper lojalitet og påvirker kjøpsbeslutninger, 
og kan derfor også bidra til å forutse et selskaps eller en 
merkevares suksess i markedet. 

21%

18%

15%
15%

18%

12%

19%

20%

15%15%

16%

14%

Pilarens innvirkning på lojalitet

Pilarens innvirkning på anbefaling (NPS)
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Topp 10 
merkevarer 
i Norge

KLP
KLP er et selskap preget av høy integritet, og det er 
ikke tilfeldig at de har best score i Norge på denne 
kategorien. Aktuelle investeringer måles opp mot 
en høy standard på etikk, og mange blir avslått. 
Samtidig er KLP svært fokusert på ansatte og kunders 
tilfredshet, motivasjon og engasjement. De er eid av 
kundene og har en kultur for stor åpenhet. Løpende 
kundedialog er en av årsakene til KLPs suksess. 

Specsavers
Kundene blir sett hos Specsavers, bokstavelig talt. 
Selskapet scorer høyest innenfor kategorien empati, noe 
vi tror kan forklares med den profesjonelle behandlingen 
deres øyespesialister gir kundene. De er også ledende i 
Norge på problemløsing, noe de butikkansatte må få en 
stor del av æren for. God opplæring er nøkkelen her, og 
Specsavers er et god eksempel på viktigheten av ansatte i 
en god kundereise.

Color Line
Color Lines historie kan trekkes tilbake til 1872 med 
fergeforbindelse mellom Kristiansand i Norge og 
Fredrikshavn i Danmark. I 2019 setter de verdens 
største plug-in hybridskip i trafikk mellom Sandefjord 
og Strømstad. Hele tiden har dette handlet om kunders 
forventninger. Få ting skaper større forventninger 
enn det å skulle reise. Color Line evner å møte og 
overgå kundenes forventninger, og havner på topp i 
undersøkelsen av den grunn. Mange kan lære av hvordan 
de gjør det. 

Detaljhandel 

Reise og  
hotell

#2

#3

“Specsavers er 
nummer 1 på listen 
over optikere”

“Hyggelig betjening 
og mange bra tilbud 
ombord”

Bank og 
forsikring

“KLP har svært gode 
medlemstilbud og er veldig 
tillitsvekkende”

#1
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Vinmonopolet
Virksomheten som snart fyller 100 år er nå en våre mest 
kjære merkevarer. Gjennom sin modernisering, brede 
vareutvalg, geografisk tilstedeværelse og kunnskap, 
leverer de det nordmenn forventer. De er enkle å handle 
med, ja faktisk ledende på faktoren tid og innsats i årets 
undersøkelse. Få virksomheter, om noen, jobber så målrettet 
med sine ansatte som Vinmonopolet. Høyt engasjement, 
entusiasme og lojalitet er resultatet. Videre fremover handler 
det om å sikre tilsvarende lojalitet hos kundene. 

Apotek 1
Apotek 1 er Norges ledende apotekkjede med over 365 
apoteker. Kjernen i virksomheten er kompetanse og 
kvalitet, hvor slagordet ”Vår kunnskap – din trygghet” 
skal representere alle møtene med kunden. Dette har 
gitt selskapet en 7. plass i vår undersøkelse. En aldrende 
befolkning gir et voksende behov for helsetjenester og 
medisiner. Økende fokus på helse i befolkning gir også 
apotekene en gyllen mulighet for å bli en viktig partner i 
folks liv. Konkurransen vil også i denne bransjen handle om 
hvem som klarer å tilby enkle, skreddersydde tjenester i en 
verden hvor de digitale og fysiske flatene smelter sammen.

Detaljhandel

Reise og  
hotell

Detaljhandel

Reise og  
hotell

#4

#6 #7

#5“Topp service og 
vareutvalg”. 

Nordic Choice Hotels
Med energi, mot og begeistring skaper Choice-hotellene 
gode opplevelser for sine gjester. Fra fire hoteller i 1990 
har nå selskapet nesten 200 hoteller innenfor kjedene 
Comfort, Quality og Clarion. Visjonen WeCare har de 
hatt siden 2004, og har vært en viktig faktor for å skape 
en begeistring hos de ansatte som også smitter over 
på gjestene. 

“De ordner opp 
dersom noe går galt, 
og jeg får fine rom”

“Servicen er  
veldig god. De kan 
jobben sin”

Scandic
Scandic er den største nordiske hotelloperatøren med 
om lag 280 hoteller og har vært i drift siden 1963. 
Ambisjonene er store, visjonen er å være en nordisk 
hotellkjede i verdensklasse. Hovedsegmentet er 
forretningsreisende, og de har en lojal kundebase som er 
medlemmer av Scandic Friends. Selskapet er overbevist 
om at en god kundeopplevelse skapes av totaliteten, 
utover et fint rom, komfortabel seng og god frokost. Det 
er det vennlige smilet, en innbydende atmosfære, ekte 
service og det lille ekstra.

“Veldig god service og 
flotte hoteller”
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Gjensidige
Gjensidige ble formet som et selskap sammen med – og 
for kunden. Dette har preget selskapet, og er en viktig 
årsak til at Gjensidige skaper gode kundeopplevelser 
gjennom tillitten hos sine kunder. De har vært tro mot 
sin historie og visjon opp gjennom årene. Nå endres 
spillereglene på nytt i bransjen, og videre handler det om 
å skape kundeopplevelser i en digitalisert verden. Kunder 
ønsker nye typer forsikringer, nye forretningsmodeller 
oppstår, tempoet øker og teknologi gir nye muligheter. 
Med fokus på å kjenne kunden best skal Gjensidige 
fortsatt vinne markedskampene. 

Tanum
Tanum er en ledende bokhandel i Norge med røtter tilbake 
til 1832. Merkevaren er nå en del av Cappelen Damm AS. 
De har både fysiske butikker og netthandel med mulighet 
for reservasjon i butikk. Målet er å være best i bransjen på 
salgsfremmende service, derfor settes kundene i fokus 
for alt. Dette setter også kundene pris på; godt utvalg med 
dyktig ansatte trekkes frem i undersøkelsen. 

IKEA
Det er en merkevare som har begeistret Norge siden det 
første varehuset kom på Nesbru i Asker i 1963. IKEA er en 
institusjon i seg selv som har vært sentral i møbleringen 
av norske hjem. Fra det enkleste studenthjem til de 
dyreste boliger, verdiforslaget har vært et enormt utvalg, 
moderne design og lave priser. Endrede kjøpsvaner, økte 
forventninger rundt kvalitet fra miljøbevisste forbrukere 
og konkurranse fra digitale plattformer er utfordringen 
for IKEA videre. De scorer høyest på kategorien 
personalisering i vår undersøkelse. Klarer de å bruke sine 
data til å vinne denne kampen også i en digital verden?

Bank og 
forsikring

Detaljhandel 

Detaljhandel 

#10

#9

#8
“De har positive 
og raske 
kundebehandlere”

“Tanum har etter min 
mening det beste 
utvalget”

“IKEA er mitt 
favorittmerke. Jeg bare 
elsker dem”
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CX1

CX2CX3
“The best way to predict the 
future is to create it.”  
Abraham Lincoln 
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Norske forbrukere foretrekker 
merkevarer med en strategi som 
setter kundene først:  

 – Forbrukerne gir merkevarene i det 
norske markedet en score på 6.80 
for total kundeopplevelse.

 – Forbrukerne foretrekker 
merkevarer de har høy tillit til 
og som evner å skreddersy 
personaliserte produkter og 
tjenester. 

 – Konkurransen om å være den 
som treffer best på kundens 
behov forsterkes, og selskaper 
på tvers av bransjer forsøker å 
finne ut hvordan de kan skape 
en relevant differensiering av 
kundeopplevelsen. 

State of 
the nation

Avanserte kunder med høye forventninger
Nordmenn har høye forventninger til selskapene de handler med. De er blant de 
digitalt mest avanserte forbrukerne i verden, og foretrekker aktører som gir en enkel, 
personlig og frustrasjonsfri opplevelse. Forventningene stiger bare raskere og raskere, 
og det blir derfor viktig å innovere for å levere på de områdene som er viktige for den 
enkelte kunden.

Vi observerer en økende preferanse for digitale løsninger, samtidig som at det ikke er 
den digitale opplevelsen som gjør at selskaper havner på topp i KPMGs kartlegging 
av kundeopplevelse. Opplevelsene kan skapes både digitalt og fysisk, så lenge det er 
konsistens og de henger sammen. 

Det er ikke avgjørende for norske forbrukere at merkevaren er lokal. Vi ser både 
globale og lokale merkevarer på topplisten. Men nivået for hvilke opplevelser det er 
mulig å skape, settes ofte av globale aktører – og er noe de norske merkevarene må 
strekke seg etter fremover.

En snittscore på 6.80 skjuler en spredning blant topp 100-selskapene, fra 5,82 på bunn 
til 7,44 på topp. 7 av 10 selskaper havner under 7.00 og 3 av 10 over. Nordmenn er 
generelt konservative når de gir poeng på slike undersøkelser, men til sammenligning 
ser vi at snittscore i KPMGs nederlandske undersøkelse er 7.14 og i USA i fjor var den 
7.75. Det signaliserer at det er store muligheter for læring på tvers av land. 

Ettersom det er første året KPMG gjennomfører denne undersøkelsen i Norge, har 
vi ingen sammenlignbar historikk. Men vi ser at resultatene samsvarer med andre 
etablerte undersøkelser, som Norsk Kundebarometer (BI) og Norsk Innovasjonsindeks 
(NHH). Aktører som Vinmonopolet, IKEA, Nordic Choice og Sbanken er alle med på 
minst to av undersøkelsene. Dette er virksomheter som holder et høyt kvalitetsnivå 
og fokuserer på å levere effektive løsninger til kundene. De er opptatt av kontinuerlig 
forbedring og tenker langsiktig i sitt kundefokus. Langsiktighet er en viktig 
forklaringsfaktor for høye score på området tillit.

Tillit og personalisering – nøkkelfaktorer for merkevarelojalitet  
Helt til topps i årets undersøkelse går KLP, Norges størst pensjonsselskap. De tilbyr 
pensjon, finans- og forsikringstjenester til fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter, 
og til deres ansatte. Integritet er utvilsomt en viktig søyle for KLP – de snakker stolt 
om at de eies av sine kunder. KLP scorer 8.06 på pilaren integritet/tillit, noe som gjør 
selskapet til en soleklar vinner i det norske markedet. Det er en score som setter KLP 
i ledersjiktet selv i global sammenheng, og grunn til at de trekkes frem til inspirasjon 
også i den globale rapporten om kundeopplevelse.  

En organisasjons integritet bygger tillit hos kundene, og dette skaper lojalitet. KLP er 
et selskap for kundene, de tar sitt samfunnsansvar på alvor og er bevisst på alltid å 
levere i henhold til – eller aller helst over – kundenes forventninger. Det bygger tillit.

6.80
Gjennomsnittlig score 
for kundeopplevelse i 
Norge i 2018
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15Up close and personal

Spørsmål til forbruker 
Personalisering: I hvilken grad møtte hvert selskap dine 
spesifikke behov?

Integritet: I hvilken grad stoler du på hvert selskap?

Problemløsning: I hvilken grad er hvert selskap flinke til å 
håndtere spørsmål, problemer eller feil?

Tid & Innsats: I hvilken grad var hvert selskap enkelt eller 
vanskelig å ha med å gjøre?

Forventninger: I hvilken grad møtte hvert enkelt selskap 
dine forventinger?

Empati: I hvilken grad føler du at hvert selskap viser 
empati når du har noe med dem å gjøre?

I en verden hvor kundenes makt øker, er det naturlig å forvente 
personaliserte produkter og tjenester. Virksomheten med 
best score på personalisering i årets undersøkelse er IKEA. 
Vi definerer personalisering som ‘evnen til å møte kunders 
spesifikke behov’. Med IKEAs store utvalg og sortimentet, og 
evne til å møte alle kundegruppers behov, er det naturlig at 
de havner høyt opp på denne pilaren. Med økende inntreden 
av globale aktører som Amazon, som forstår behov og leverer 
personalisere produkter og tjenester, blir det spennende å følge 
IKEAs videre utvikling og respons i markedet. 

Forventninger som ikke møtes
En generell trend i siste års markedsundersøkelser, observert 
i KPMGs undersøkelser i andre land og i Forresters CX Index, 
har vært en nedgang i kunders score på kundeopplevelse. Vi ser 
også at pilaren “forventninger” får den norske undersøkelsens 
nest laveste score, på 6.30. Vår analyse er at dette i større grad 
skyldes økte forventninger enn at selve opplevelsen er blitt 
dårligere. De beste opplevelsene en kunde har hatt, uavhengig 
av bransje, setter et nytt nivå for forventningene. Med andre 
ord er det ikke tilstrekkelig ”bare” å levere bedre produkter, når 
andre bransjer bidrar til å løfte forventningene høyere gjennom 
eksempelvis dramatisk bedre tjenester og opplevelser.

Pilarenes viktighet i Norge 

13%

15%19%20%

17%15%

7.02Personalisering

7.03Integritet 

6.77Problemløsning 

7.22Tid & Innsats 

6.30Forventninger

6.16Empati 

Pilarens snittscore
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Pilarenes score og viktighet
Som forventet får selskaper forskjellig score 
på ulike pilarer. Tabellen viser gjennomsnittet 
i markedet, og rangerer pilarene basert på 
hvor viktig disse områdene er for den totale 
kundeopplevelsen. Noen pilarer er dessuten 
viktigere enn andre når det kommer til å 
skape lojale kunder og villighet til å anbefale 
merkevaren til andre.  

Det trengs et velsmurt maskineri 
Det er spennende tider i mange bransjer nå, 
med globale aktører og teknologi som skaper en 
ny dynamikk og endrer konkurransebildet. Nye 
forbrukervaner oppstår, og det etableres nye 
måter å møte behov på.

I dag ser vi at reiseliv og detaljhandel er ledende 
bransjer, mens strømselskaper kommer dårligst 
ut. Men nå deles det ut nye kort innenfor alle 
bransjer, og det er muligheter for de som satser. 
Det krever en ny tilnærming til kundeopplevelse 
der man kombinerer ny og dyp innsikt om 
forbrukere i endring, med evnen til å styre 
innsatsen der den gir best effekt – og at man 
benytter en kombinasjon av digitale og fysiske 
opplevelser som totalt sett gir kundene en 
grunn til å forbli lojale mot merkevaren.

La oss likevel benytte sjansen til å feire de som 
ligger i toppen, godt posisjonert til å beholde 
kundenes tillit. De vet også at det ikke nytter å 
hvile på laurbærene, men at de må kjempe for 
kundenes lojalitet hver dag. 

De som lykkes i årene som kommer, er de 
som klarer å levere godt på alle elementer i 
en total kundeopplevelse. Det krever at ulike 
fagdisipliner i virksomheten veves tettere 
sammen for løpende å skape verdi for kunden. 

Bransjescore
Norsk 

gjennomsnitt 

+ 1.8 %

+1.0 %

-0.2 %

-0.4 %

-1.2 %

-1.8 %

-4.1%

-7.7 %

Strømmetjenester  6.78

Detaljhandel 6.87

Dagligvare og kiosk 6.72

Telekom 6.69

Restaurant og fast food 6.53

Bank og forsikring 6.79

Reise og hotell 6.93

Strømleverandører 6.27
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Personalisering – hjertet 
i kundeopplevelsen 
For norske forbrukere er det personlige møtet med et 
selskap og en merkevare i kjøpsprosessen den aller 
viktigste driveren for en god kundeopplevelse.
- I kundens tidsalder handler konkurransen mer og mer om kundeopplevelse. Kundene 
er mer opplyste, har alltid god tilgang til informasjon og mye større makt enn før. De 
forventer å få hjelp til å løse problemer og krever intuitive og enkle løsninger og en 
rikere og mer skreddersydd og personalisert interaksjon, sier Yngve Fjell, leder for 
kundeopplevelse i KPMG Digital. 

I sum handler det om å være til stede i riktige situasjoner, og oppfylle 
kundenesønsker gjennom tilpasset innhold. 

- Ledende organisasjoner tilpasser sine produkter, tjenester og prosesser i møte med 
kunden. Dette kalles personalisering, og er en sterk driver for tilfredshet, lojalitet og 
kunders villighet til å snakke varmt om sine opplevelser, sier Fjell.

Personalisering handler om å forstå kundens spesifikke behov og omstendigheter, og 
skape tilpassede opplevelser. Av og til handler det om skreddersydde tilbud og om å 
kjøpe noe, andre ganger handler det om å tilby noe som gjør at livet føles bedre og 
lettere.

Slike tegn på at du kjenner kundens preferanser og tidligere interaksjoner, bidrar til å 
skape en opplevelse som føles personlig og ekte. Når virksomheten gjør dette over tid 
på en konsistent måte, bygges det tillit hos kunden som føler seg viktig og verdsatt. 

Av de seks pilarene, er personalisering den aller sterkeste driveren for 
kundelojalitet.

Må kunne måles
- Ledende selskaper har etablert tydelige målbilder og måltall rundt personalisering. 
I en stadig mer digitalisert verden, handler dette om å sikre at markedsføring og 
interaksjoner skjer i kanaler som kan personaliseres og ikke minst sikre at man med 
stor trygghet kan gjenkjenne kunden i disse kanalene. De ønsker at kundene skal 
si; “Selskap X ser ut til å vite hva jeg trenger og når jeg trenger det – det de 
kommer med er alltid relevant”,  forteller Fjell. 

 De selskapene som av en kunde gis tilgang til å bruke de data som trengs De 
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selskapene som av en kunde gis tilgang til å bruke de data som 
trengs for å levere en personalisert opplevelse, har allerede 
en basis av tillit og aksept fra denne kunden. For å lykkes med 
personalisering, er det viktig at organisasjonen forstår dette og 
hvor viktig det er at opplevelsen – digital eller menneskelig – 
forsterker og reflekterer det kunden tror på. 

Vi ser at enkelhet og bekvemmelighet blir stadig viktigere, og 
her spiller også personalisering en viktig rolle. Personalisering 
vil derfor komme stadig høyere på agendaen hos 
selskapene som allerede har etablert en grunnleggende god 
kundeopplevelse.

Personalisering i sanntid 
- Bruk av maskinlæring vil gradvis erstatte tradisjonelle 
algoritmer i datavarehus som basis for prediksjon og 
riktig opplevelse for den individuelle kunden. Denne 
personaliseringen vil av de beste skje i sanntid, basert på 
enorme datamengder og stor datakraft, sier KPMG-eksperten. 

- Men vi vil også oppleve et økt fokus på forbrukertillit knyttet 
til hvordan virksomheter håndterer kundedata. De beste vil 
her bygge gode digitale løsninger som gir kundene full innsikt 
i hvilke data som fanges, hvordan de aggregeres og kobles, og 
hvordan de brukes til det beste for kunden. 

- Organisasjoner som klarer å forvalte kundenes data med 
integritet, vil bygge tillit og få mer av kundenes lommebok, 
påpeker Fjell. 

7,69

7,66

7,64

7,65

7,60

Topp 5 
merkevarer:

IKEA

Tanum

Nordic Choice

Specsavers

Vinmonopolet

7,02
CEE score for 
personalisering:
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Personaliseringens gylne regler 

Hils på 
meg 01

Få kunden til å føle seg velkommen. En smilende ansatt som 
ønsker velkommen, er engasjert og villig til å hjelpe, er den 
beste starten på en personalisert opplevelse i den fysiske 
verden. Når man gjenkjenner kunden online er det også fint å 
si “hallo”. 

Vis at du 
kjenner meg02

Her kommer teknologien inn i bildet. Bruk kundenes navn og 
annen relevant, personlig informasjon for å vise at du kjenner 
dem, på tvers av kanaler. 

Referer til vår felles 
historie03

Sikre at kunder som kommer tilbake føler seg sett og verdsatt, 
gjennom å vise at du kjenner til deres historikk. Vis tidslinjen 
også i digitale flater, for å synliggjør at organisasjonen er 
knyttet sammen.

Gjør meg 
kompetent04

Få kundene til å føle at de har kontroll og få dem til å ta 
informerte beslutninger, både i fysiske og digitale interaksjoner. 
På Apple Store vet de hvordan de skal få kunden til å føle seg 
viktig. De blir hilst på så fort de går inn i butikken, ansatte viser 
dem rundt og besvarer alle spørsmål, og de gjør det tydelig 
at de er der for å hjelpe dem med å finne det mest passende 
produktet – for så å følge kunden til døren for å sikre at 
opplevelsen ender like bra som den startet. 

Overrask meg med noe 
som er relevant05

Tilby kunden uventede gaver eller hyggelig gester som passer 
inn i deres preferanser og situasjon.  

Skreddersy det 
du gjør07

Amazon er kjent for sin anbefalingsmotor, som Jeff Bezos 
beskriver som en sjelevenn – “noen som kjenner deg bedre 
enn du selv gjør”. Amazons websider er skreddersydde for den 
enkelte kunde, basert på kompliserte algoritmer, og ingen ser 
en lik webside. 

Forstå mine behov og 
omstendigheter06

Still riktige spørsmål for å sikre at du forstår kundens behov. 
Gjennom å trene opp personalet til å gi riktig emosjonell 
respons når det trengs, vil de bli i stand til å reflektere rundt 
kundens personlige omstendigheter. Gjennomfør også en god 
behovskartlegging gjennom riktig design av digitale flater.
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“OneCall er enkel 
å komme i kontakt 
med. De har rimelige 
abonnementer og er 
enkle. Samtidig er det 
enkelt å justere ethvert 
abonnement.”

Tett på

OneCall – 
Best på hverdagsinnovasjon
– Vi tror på det vi kaller for 
hverdagsinnovasjon, som betyr at 
vi kanskje ikke alltid kommer med 
de mest tekniske og banebrytende 
løsningene, selv om vi også har gjort 
det, men fokuserer på innovasjoner 
som forenkler kundens hverdag her 
og nå, sier markedsdirektør Albert W. 
Arli i OneCall.  

En merkevare som har klart å skille seg ut i telekombransjen 
er OneCall. Her handler kundekappløpet om å komme raskt 
på banen med løsninger som hjelper kunden her og nå. En 
kultur som er genuint opptatt av kunden, og som er opptatt av 
“mindre prat, mer praksis”, bidrar sterkt til dette.

Det synes visst kundene også. Tredjeplass på Norsk 
Innovasjonsindeks 2018 følges opp i KPMGs kartlegging der 
OneCall scorer høyest i sin bransje, og utmerker seg både på 
personalisering, tid & innsats og integritet.

Nordmenn og mobilbruk
91 prosent av Norges befolkning har en smarttelefon, og i 
løpet av 2017 foretok 82 prosent av befolkningen en privat 
telefonsamtale hver dag. 74 prosent sendte én eller flere private 
tekstmeldinger daglig.

Statistisk sentralbyrå sitt Mediebarometer for 2017 viser 
at mobiltelefoni og mobile bredbånd er blitt allemannseie, 
og nordmenn befinner seg på Europa-toppen på digitale 
ferdigheter.

OneCall har siden oppstarten i 2004 lovet kundene gode 
mobilabonnementer til lave priser, og var den første telekom-
aktøren til å tilby fri taletid og SMS-bruk i sine abonnementer. 
Men hvordan kan teleoperatørene skille seg ut og posisjonere 
seg overfor en målgruppe som inkluderer 9 av 10 nordmenn? 
Og kan man egentlig konkurrere på pris?

Smart skreddersøm
Smarte forslag basert på tidligere kjøpshistorikk, demografi og 
interesser kan gi kunden akkurat det han er på utkikk etter, og 
være treffsikre når han er mest klart til å foreta et kjøp.

KPMGs kartlegging viser at de selskapene som er ledende på 
personalisering vet at kontekst er minst like viktig som å treffe 
kunden med rett budskap på rett tidspunkt. Og at kundens 
tillatelse til personalisering, bygger på en grunnleggende tillit til 
at selskapet gjør dette for å skape målbar verdi for kunden. 

© 2018 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.20



– Vi følger mange KPIer på kundeopplevelse og merkevare 
daglig. Det gir oss nyttig informasjon og svar på om vi leverer 
det vi skal. I tillegg er vi veldig fornøyde når vi scorer høyt i 
kåringer om kundeopplevelse – det viser at vi gjør noe riktig når 
kundene selv kan gi oss svaret på det, sier Arli.

Chatboten Uno
Personaliserte tjenester kommer ikke kun i form av 
produktutvikling og skreddersøm, men kan ved hjelp av ny 
teknologi og maskinlæring ytterligere forenkle prosesser 
og skape gode opplevelser for kunden. Hos OneCall betyr 
dette å legge til rette for at kunden kan hjelpe seg selv 
gjennom gode tekniske løsninger som gode apper og 
automatiske svartjenester.

– Vår erfaring er at når disse løsningene fungerer, blir kunden 
aller mest fornøyd. Når det likevel er slik at kundene må eller 
ønsker å kontakte oss med et problem, er det viktig at dette 
skjer på kundens premisser og i en tone som gjør at kundene 
føler seg verdsatt, sier Arli.

OneCall sitt nyeste tilskudd innenfor kundeservice 
er lanseringen av chatboten Uno, som nå håndterer 
kundehenvendelser 24 timer i døgnet og ytterligere bedrer 
servicetilbudet.

– På denne måten er vi tilstede for kunden og hjelper dem 
når de trenger det, enten det er klokken 03 natt til lørdag eller 
klokken 08 mandag morgen, sier markedsdirektøren.

Forenkler prosesser
En av de viktigste forutsetningene for en god kundereise er 
tid og innsats. Selskaper som evner å fjerne friksjoner og 
unødvendige omveier, skaper smidige løsninger – og møter på 
denne måten kundens forventninger.

– Vi endrer oss hele tiden, men det er sjelden vi gjør de store 
enkeltendringene. De siste årene har vi økt satsingen og 
nærheten til områdene innsikt og tjenestedesign, som tidligere 
har vært viktig, men nå ser ut til å få en enda viktigere rolle 
fremover, sier Arli.

Han mener at et kundesentrisk perspektiv er det som gjør 
at selskapet kommer godt ut på kundeopplevelse, og at 
dette gjenspeiles utover det kommersielle leddet og synes i 
hele verdikjeden.

– Kundeinnsikt står svært sentralt når vi jobber med tekniske 
løsninger, innovasjon og produktutvikling. Ser man ikke kunden 
ut i fra deres behov, vil man tape over tid. Når det er sagt, så ville 
vi sannsynligvis aldri sett verken iPhone eller Vipps dersom man 
alltid skulle spurt kunden. Noen ganger må man stole på egen 
evne til å skape nye behov. Vi jobber derfor kontinuerlig med å 
finne smarte og nye måter å dekke eksisterende behov på.

Rimelig smart
Med et kundeløfte som lover “Like bra – bare billig” har OneCall 
kjempet for å tilby sine kunder topp kvalitet, samtidig som 
prisene holdes nede. Lite overaskende er det innen pilarene tid 
og innsats, integritet og personalisering at OneCall står sterkest 
i KPMGs kartlegging. Når OneCall nylig meldte at det var på 
tide med en oppdatering av dagens kundeløfte, bærer det nye 
slagordet «Rimelig smart» preg av en fremtidsrettet holdning 
som viser at mobilaktøren fortsatt skal konkurrere på pris – men 
på smartere og mer innovative måter enn før.

– For oss handler dette om merkevarens evne til å levere på 
kundens forventninger over tid, og vi mener at tillit er noe 
man må gjøre seg fortjent til. Vi har bevisst jobbet ut i fra et 
verdisett som sier at tjenestene våre skal være billige, enkle og 
troverdige. Her handler det om å styre kundens forventninger 
og å levere på disse over en lengre periode. Overleverer vi 
på disse forventningene, bygges det opp tillit mellom oss og 
kunden, sier Arli.

“Har aldri opplevd noe tull med OneCall. Opplever at jeg får mye 
igjen for det jeg betaler. Passer mitt budsjett og forbruk veldig bra.”
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I dagens delingsøkonomi er tillit viktigere enn noensinne. 
Netthandel, bildelingstjenester og transaksjonsapplikasjoner 
krever at det eksisterer tillit mellom partene, og tilliten til 
myndigheter og næringsliv har aldri vært mer skjør en den er i 
dag. Den nordiske modellen er preget av høy tillit sammenlignet 
med mange andre land, men også her må selskaper etterleve 
sine verdier i praksis og opptre med høy integritet for å vinne 
forbrukernes tillit.

Alle drar i samme retning
– Ved utvikling av tjenester og tekniske løsninger, jobber vi 
helhetlig ut i fra kundens behov. Dette så vi eksempelvis da vi 
lanserte FamiliePakka og DelBetaling, hvor vi tok utgangspunkt 

i et problem, og startet på denne måten med å skreddersy 
løsninger på en måte som gjør at kunden forstår produktet, 
sier Arli som trekker frem hvordan alle ledd i selskapet drar i 
samme retning, som en årsak til hvorfor OneCall har lykkes 
godt over tid.

– Vi har alltid jobbet etter en filosofi der vår merkevareplattform 
skal gjennomsyre alt vi gjør. Enkelhet og troverdighet i møte 
med vår forståelse av hva kundene verdsetter, preger vårt 
”mindset” og kultur. Dette skaper kundefordeler som i sum 
gir gode kundeopplevelser, noe som tydeligvis blir godt 
verdsatt. Og det skal vi fortsette med, med ny inspirasjon og 
kraftfullt pågangsmot.

Score på de seks pilarer vs. 
snittet i Norge:

Personalisering 7,43 (7,02)

Integritet og tillit 7,38 (7,03)

Tid og innsats 7,55 (7,22)

Problemløsning 7,20 (6,77)

Forventinger  6,67 (6,30)

Empati 6,47 (6,16)

CEE score 7,17 

CEE score Norge 6,80

CEE score telekom 6, 69  

Dette sier personer i undersøkelsen 
om OneCall:

“OneCall er enkel å komme i kontakt med. 
De har rimelige abonnementer og er enkle. 
Samtidig er det enkelt å justere ethvert 
abonnement.”  

“Har aldri opplevd noe tull med OneCall. 
Opplever at jeg får mye igjen for det jeg 
betaler. Passer mitt budsjett og forbruk 
veldig bra.”

“De er gode på dekning og har gode priser. 
Spesielt bra at det ikke er bindingstid.” 
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Norske toppledere tar GDPR-ansvaret selv 
7 av 10 norske toppledere sier at 
beskyttelse av kundedata for å sikre at 
virksomheten kan vokse sin kundebase 
i fremtiden, er et av deres aller viktigste  
ansvarsområder.
Det kommer frem i undersøkelsen CEO Outlook 20181  hvor 
nesten 2300 toppledere fra hele verden, inkludert 100 nordiske 
konsernsjefer, er blitt intervjuet av KPMG om framtidsutsikter, 
utfordringer og muligheter. 

- Det er et klart tegn på at topplederne er tett på den digitale 
utviklingen og de nye GDPR-kravene, sier Carl Jacob Rustad, 
ekspert på personvern i KPMG Norge. 

Målene med regelverket som helhet har vært å styrke 
rettighetene til individene og redusere forskjellene 
mellom selskaper fra ulike land, siden det nå er et felles 
personvernregelverk for EU og EØS.

Utfordringen for norske virksomheter er at personalisering er den 
aller viktigste driveren for gode kundeopplevelser.  Her er bruk av 
kundedata en helt sentral komponent for å være relevant og til 
stede basert på kundens situasjon og behov der og da.

Hva skjer da når alle selskaper må forholde seg til oppdaterte 
spilleregler for behandling av slike data, være mer transparente 
på hva de brukes til, og proaktivt informere om rettighetene til 
personene som dataene omhandler?

Kan ikke bare være en “greie” for IT-avdelingen
- Det er selvsagt viktig med kortsiktige grep for å sikre at 
man opptrer i tråd med regelverket, men for selskaper som 
avhenger av, eller ønsker å utvikle, personaliserte tjenester 
og kundeopplevelser, er det viktig å tenke langsiktig i 
personvernarbeidet. Ha et klart mål om å integrere personvern 
i utvikling og vedlikeholde kunderelasjonen, og vær villig til å 
jobbe med det over tid, sier Carl Jacob Rustad, som derfor 
mener det er positivt at toppledere nå ser ut til å ta ansvaret. 

- Det handler om forretningsutvikling, og toppledelsen må ha 
eierskap og ansvar for personvern og beskyttelse av kundedata. Det 
kan ikke bare være en “greie” for IT-avdelingen og juridisk avdeling. 

Personalisering basert på samtykke
Rustad forteller at vi nå går inn i en fase der selskaper vil 
eksperimentere med ulike modeller for å møte samtykke- 
og transparenskravene i GDPR. På sikt kan dette føre til at 
noen forretningsmodeller må endres, blant annet som følge 
av at noen tjenester i mindre grad kan basere seg på data 
om enkeltpersoner, og heller på kontekst og anonymisert 
informasjon. 

Selskaper som fortsatt ønsker å ha en tilpasset og personalisert 
kommunikasjon med brukerne sine, må fremover sikre at 
brukerne aksepterer og ser verdien av dette. 

- Ettersom bruk av personopplysninger i større grad enn før må 
baseres på samtykke, vil det vil det å lage gode “økosystem” 
rundt merkevarer og tjenester bli enda viktigere enn før – for 
å sikre at brukerne har tillit og insentiver til å dele sine data. 
I tillegg vil det utvikles teknologi som sikrer valgmuligheter 
og innsikt i bruk av persondata, både for brukerne og for 
selskapene som behandler kundedata. Dette vil kunne være til 
hjelp for selskaper, men vil også skape økte forventinger blant 
brukerne om personvern, sier Rustad. 

GDPR vil gi bedre brukeropplevelser 
De nye personvernreglene vil dessuten representere 
representerer store endringer i måten mange store 
selskaper opererer på. Det blir slutt på lange vilkårtekster og 
personvernerklæringer, i tillegg til at arbeidet med personvern 
må integreres i måten nye tjenester og produkter utvikles, 
gjennom “innebygget personvern”.  

Dermed kan GDPR ende opp med både å bedre 
brukeropplevelsen og effektivisere virksomheten.

- Selskapene må i tjenesteutviklingen stille seg spørsmål som: 
Hva slags data trenger vi og hvordan skal vi bruke dem? Hvor 
henter vi dataene fra? Hvordan skal vi informere brukerne om 
dette, og hvilken systemfunksjonalitet må vi ha på plass for å 
ta vare på brukernes rettigheter? Dette tvinger selskapene til å 
kjenne sine data og tjenester på en bedre måte enn de kanskje 
gjør i dag, med effektivisering som resultat. I tillegg er det 
muligheter for å skape gode brukeropplevelser gjennom god 
tjenestedesign og UX, ved at tjenestene som lages må være 
enkle å forstå og bruke. For det er nettopp disse tjenestene 
som vil gi brukerne nødvendig tillit til å dele sine data, sier Carl 
Jacob Rustad i KPMG Norge.

1 KPMG CEO Outlook 2018 – Growing pains, Nordic insights
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Skjør tillit i 
delingsøkonomiens 
tidsalder  
Aldri før har selskapers integritet og folks tillit til at 
merkevareløftet innfris, vært en viktigere driver for 
kundeopplevelse og lojalitet. Og aldri før har tilliten vært 
skjørere enn i dag.
Integritet er en av seks pilarer som sammen skaper den totale kundeopplevelsen. 
Det er en faktor som blir stadig viktigere – ikke bare for forbrukerne, men i samfunnet 
generelt. Mange av verdens største og mest suksessfulle selskaper scorer høyt på 
integritet og tillit. Det gjør også de norske selskapene som er ledende på å skape en 
god kundeopplevelse. 

Men hva er egentlig integritet og tillit? Hvorfor blir dette viktigere, samtidig som 
tilliten i samfunnet er i ferd med å svekkes? Og hvilken rolle spiller tillit i den norske 
økonomien? 

Avgjøres på 4 sekunder
- De første fire sekundene er helt avgjørende i møtet med en ny person. Det er tiden 
du bruker på å avgjøre om personen er til å stole på – og om du liker vedkommende. 
Sånn er det også med forbrukere og merkevarer. Vi foretar konstant bevisste og 
ubevisste risikovurderinger for å forsikre oss om at en person eller selskap er til å 
stole på, og vil innfri sitt løfte. Dette er ren atferdsøkonomi, sier Jørgen Juel Andersen, 
professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Han forteller at tillit kan skape motivasjon, redusere kostnader og gi høyere 
verdiskapning enn kontrakter. 

- Det gjør for eksempel at vi handler på Finn.no og betaler med Vipps, uten en 
bindende avtale, eller leier bolig på Airbnb. Tillit har en høy verdi og utgjør en 
mekanisme som gjør livet litt enklere. Den reduserer transaksjonskostnader og er helt 
sentral i dagens delingsøkonomi, forklarer han.  

Int
eg

rite
t
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Fra ord til handling 
Tillit er selve fundamentet i en kunderelasjon og krever at 
selskapet har en åpen og ærlig atferd og kommunikasjon, og setter 
kundenes behov foran egeninteresse og profitt. Integritet er det 
en virksomhet sier og gjør - og som bygger tillit. Tillit som igjen gjør 
at kunden tar i bruk et produkt eller en tjeneste og er trofaste mot 
selskapet og merkevaren. 

- Et selskaps merkevare er i dag mye mer enn et 
kvalitetsstempel. Den må formidle en filosofi som omfavner 
verdier og levesett – og som skaper troverdighet og tillit. Og 
den bygges gjennom hver interaksjon, ethvert kontaktpunkt og 
hver eneste oppdatering i sosiale medier. Tillit må inkorporeres i 
alt selskapet sier og gjør. Det er en sterk sammenheng mellom 
tillit, anbefalinger og merkevarelojalitet, sier Yngve Fjell, leder 
for kundeopplevelse i KPMG Digital.

Atferdsintegritet gjennom troverdig kommunikasjon, 
løfteinnfrielse, etterlevelse av verdier, og ikke minst, samsvar 
mellom ord og handling, er selve fundamentet i tillitspyramiden. 

- Det er en forutsetning for å få troverdighet på andre områder, 
for eksempel i demonstrasjon av fagekspertise, kundeservice 
og det utvidede samfunnsansvar, sier Fjell.

Verden står overfor en tillitskrise 
Professor Jørgen Juel Andersen forteller om en tillit i samfunnet 
som i Norge har vært høy i over 100 år, men der det er store 
variasjoner fra land til land. Det mest karakteristiske trekket ved 
tillit er at den endres veldig sakte, men forskning viser at tilliten 
nå svekkes på tvers av økonomier og kontinenter. 

- Det kan se ut til at verden står overfor en tillitskrise, sier Juel 
Andersen. 

- Vi snakker ofte om tilliten i samfunnet, men tillit bygges på 
et individuelt nivå, gjennom familiesituasjon, oppdragelse og 
erfaring. Forskning viser at det er stor variasjon i tillit avhengig 
av nasjonalitet, sier Juel Andersen.    

Tillit som overføres gjennom generasjoner2, kombinert med 
en økende grad av globalisering og immigrasjon som gir et 
mer heterogent samfunn, påvirker tillit både på individuelt og 
nasjonalt nivå. Diskriminering, fattigdom og ulikhet er også 
faktorer som påvirker tilliten i et samfunn, mens etnisitet og 
religion er av mindre betydning.

2 Inherited Trust and Growth, Algan & Cahuc, 2010 
3 Social capital, trust and firm performance: The value of corporate social 
responsibility during the financial crisis, Lins, Servaes & Tamayo, 2017

8,06

7,72

7,60

7,65

7,59

Topp 5 
merkevarer:

KLP

Vinmonopolet

Color Line

Sbanken

Flytoget

7,03
CEE score på  
integritet:

© 2018 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG 
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss 
entity. All rights reserved.

25



“Tillit har en høy 
verdi og utgjør en 
mekanisme som 
gjør livet litt enklere. 
Den reduserer 
transaksjonskostnader 
og er helt 
sentral i dagens 
delingsøkonomi.”

Og verdien av tillit er stor:

- Forskere har sammenlignet endring i tillit med økonomisk vekst og funnet ut at 
inntekten per innbygger ville økt med 69 prosent i Russland, 17 prosent i Italia, 
6 prosent i Storbritannia, og over 500 prosent (!) på det afrikanske kontinentet 
dersom disse økonomiene hadde hatt samme grad av tillit som Sverige, sier han. 

Samfunnsansvar som forsikringspolise 
For virksomheter tar det lang tid å bygge tilliten opp, men bare et øyeblikk å rive 
den ned. Forskning har vist at bedrifters sosiale kapital3, altså samfunnsansvaret 
som inkorporeres som en del av en virksomhet eller merkevare, er av stor 
betydning når tilliten til et selskap eller et marked rammes av et sjokk der 
kontrakten mellom bedrift, forbruker og samfunn blir brutt.  

Samfunnsansvar fungerer da som en forsikringspolise.  

- Under finanskrisen i 2008-2009, hadde selskapene med en sterk sosial kapital en 
avkastning som var fire prosent høyere enn selskapene med en svak sosial kapital. 
Selskaper som tar et tydelig samfunnsansvar har høyere lønnsomhet, vekst og salg 
per ansatt enn de som forsømmer dette ansvaret, og de har større sannsynlighet 
for å komme seg helskinnet gjennom tillitskriser, sier Juel Andersen.

Rammeverket for tillit

Erfaring 
Samhandlingsnivå

Makro 
Virksomhetsnivå  – Å stå for noe

 – Moral og etikk

 – Pålitelig og hensynsfull 

 – Levere på merkevareløftet

 – Å stå for noe

 – Moral og etikk

 – Pålitelig og hensynsfull

 – Leverer på merkevareløftet

 – Viser hensyn 

 – Min velferd er viktig

 – Er rettferdig 

 – Åpen og ærlig 

 – Lar meg ha kontroll

 – Kunnskap   

 – Kompetanse

 – Godt likt 

 – Ressurser 

 – Evner

 –  Demonstrerer ekspertise

 – Troverdighet i 
kommunikasjon

 – Holder det som loves

 – Holder en høy standard

 – Samsvar mellom ord og 
handling 

 – Møter tidsfrister

 – Konsistente handlinger

 – Er dedikert

Misjon 

Evne 

Handler i min beste interesse

Atferdsintegritet 

© 2018 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.26



Tett på

KLP – 
Norgesmester i 
kundeopplevelse
- Vi tror at kundene verdsetter oss 
fordi vi er tro mot vår opprinnelse og 
vår forretningside, i alt vi gjør, hver 
eneste dag, sier Sverre Thornes, 
konsernsjef i KLP.

I jakten på selskaper og merkevarer som leverer de aller 
beste kundeopplevelsene i det norske markedet, er det ett 
selskap som skiller seg ut i undersøkelsen. Pensjons- og 
forsikringsselskapet KLP får høy score på de fleste drivere 
for god kundeopplevelse, har de mest lojale kundene, og 
markerer seg som en soleklar ener på pilaren “integritet” – 
også i internasjonal sammenheng.

- Vi tror at kundene verdsetter oss fordi vi er tro mot vår 
opprinnelse og vår forretningside, i alt vi gjør, hver eneste 
dag. Det vi sier skal alltid være det vi gjør, og vi har en 
transparens og åpenhet som gjør det enkelt for kunder og 
andre interessenter å komme med tilbakemeldinger og 
innspill, sier konsernsjef Sverre Thornes.  

KLP ble til for å gi kommuneansatte en pensjonsordning 
som de ellers ikke ville fått, for å trygge alderdommen. 
Visjonen om å være den beste partneren for dagene 
som kommer, og forretningsidéen som sier at KLP 
skal levere trygge og konkurransedyktige finans- og 
forsikringstjenester til virksomheter og ansatte i offentlig 
sektor, gjennomsyrer hele organisasjonen. Fra rekruttering, 
opplæring av nyansatte, produktutvikling og markedsføring, 
til kundekommunikasjon, service og samfunnsansvar.

Samfunnsansvar som kjernevirksomhet   
- Vi har etablert kriterier som vi kontinuerlig vurderer oss 
selv opp mot, og som sørger for at vi følger våre leveregler 
og holder riktig kurs. Vi verken kan eller vil utvikle produkter 
som ikke er formålstjenlige for kunden. Vi opererer i en 
bransje som for mange assosieres med grådighet, og da er 
det viktig at vi skiller oss ut og viser at vi går sammen med 
de offentlige arbeidsgiverne og alltid vil deres ansatte vel, 
sier Gro Myking, konserndirektør for Kommunikasjon og 
Marked.

Ettersom KLP er eid av arbeidsgiverne i Kommune- og 
Helse-Norge, går all verdiskapning tilbake til eierne eller 
til å styrke soliditeten i selskapet. Overskuddet brukes til 
nytte for samfunnet, enten det kanaliseres inn til skole, 
sykehjem eller andre prioriterte oppgaver som eierne har 
ansvaret for.  

- Kundene får det de skal ha og betaler lite. Måten vi 
driver virksomheten på, har en direkte og positiv effekt 
for samfunnet. Vi har et troverdig motiv og er ikke drevet 
av vår egen økonomiske profitt. Vi bruker mye tid på å 
møte og forstå eierne våre, og løfte frem og hedre deres 
ansatte i vår markedsføring. 
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KLPs beste råd
Vi ba KLP komme med sine råd til 
hvordan lykkes med kundereisen. 
De mener nøkkelen til suksess 
er å leve opp til forventninger, og 
ha en uegennyttig intensjon som 
gir troverdighet. Det utvidede 
samfunnsansvaret må være en 
ledestjerne for hele organisasjonen.

Sverre Thornes og Gro Myking understreker at et selskap 
som regel får det omdømmet det fortjener. 

- Vær tilgjengelig for kundene og yt personlig service. Vis at 
kunden blir sett og forstått, og at egeninteressen deres blir 
ivaretatt. Det er ikke nok å være kundeorientert, du må se 
verden med kundenes øyne. Det som er bra for kunden er 
bra for selskapet. Gode kundeopplevelser fortelles videre, 
sier Thornes. 

- Og så handler det om langsiktige relasjoner. Selv om 
det kan gå på bekostning av lønnsomheten på kort sikt, 
er det på lengre sikt mye å tjene på å ha lojale kunder. 
At det ikke er så stort fokus på kvartalstallene, gir en 
trygghet i organisasjonen som gjør det enklere å tenke 
strategisk og klart.

- Slik styrker vi våre eiere som arbeidsgivere, skaper stolthet 
hos deres ansatte og større nærhet for oss til de vi lever av og 
for. Vi er opptatt av å skape god synlighet for de mange viktige 
samfunnsoppgavene som de utfører, sier Myking.   

- Merkevaren må være ekte og sann, og vi rendyrker det 
som er unikt for oss. Vi søker å skape kundeverdi over tid i 
alt vi gjør. Vår sterke markedsposisjon opplever vi som en 
veldig inspirerende bekreftelse på verdien av en slik langsiktig 
satsing. Vi bruker mye tid på å fortelle historien om KLP, og de 
fleste tenner på samfunnsansvaret vi tar, spesielt de unge, 
tilføyer konsernsjefen.  

Leverer på forventninger 
KLP er opptatt av at det ikke skal være noe gap mellom 
kommunikasjon og kundeopplevelse - en krevende oppgave 
som gir svært tilfredsstillende resultater. Selskapet har over 
lang tid vist at de leverer på forventningene som skapes, og 
dermed oppnår en høy integritet og stor troverdighet i det 
de gjør. 

- Vi har en klarspråkstrategi som innebærer at vi skal snakke 
folkelig, tydelig og relevant i alle flater. Det har blant annet 
bidratt til å redusere antall unødvendige henvendelser, men 
det er et krevende arbeid som krever kontinuerlig fokus, sier 
Gro Myking. 

“Måten vi driver 
virksomheten på, har en 
direkte og positiv effekt 
for samfunnet. Vi har et 
troverdig motiv og er 
ikke drevet av vår egen 
økonomiske profitt.”
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Score på de seks pilarer vs. 
snittet i Norge:

Personalisering 7,55 (7,02)

Integritet og tillit 8,06 (7,03)

Tid og innsats 7,79 (7,22)

Problemløsning 7,27 (6,77)

Forventinger 6,83 (6,30)

Empati 6,73 (6,16)

CEE score 7,44 

CEE score Norge 6,80

6,79

Dette sier personer i undersøkelsen  
om KLP:

”KLP har svært gode tilbud for sine medlemmer. 
Har hatt bare nettkontakt. De er svært 
tillitsvekkende.”

”De er flinke, tjenestevennlige og veldig 
greie å ha med å gjøre.”

”Rask og effektiv kundebehandling for både 
bank og forsikring”

”Har pensjonsforsikring i KLP. Ble pensjonist i juli 
2017. Kontakten med selskapet var konstruktiv 
og overgangen til pensjonisttilværelsen ble gjort 
veldig lett - god veiledning, enkle forklaringer og 
rask saksbehandling.”

Kundene skal føle at de møtes med empati og blir 
ivaretatt. KLPs egen kundeundersøkelse viser at den 
personlige servicen de yter er høyt verdsatt. 

- Vi har ingen ambisjon om å selge folk produkter de 
egentlig ikke trenger. Vi ønsker at de skal bli fornøyde 
med produkter og tjenester fra KLP over tid. Våre 
pensjonseksperter har direkte dialog med kunder på 
telefonen eller gjennom personlig veiledning ansikt til 
ansikt.  I dag har flere behov for å snakke om pensjon, og 
vår ambisjon er å være til stede for dem med veiledning 
gjennom alle livets faser, fra tidlig i karrieren til de går av 
med pensjon, sier Myking. 

Mer personalisert kundedialog 
KLP ser et stort potensial i videre digitalisering av 
prosesser og betjening. I tillegg til ambisjonen om å tilby 
markedets beste digitale pensjonsveileder, er de opptatt 
av å utnytte kundedata bedre for å skape en enda mer 
personalisert og skreddersydd kundeopplevelse. 

- Vi styrker blant annet vårt digitale miljø i 
kundeorganisasjonen, vår analysekapasitet, datavarehus 
og CRM-kompetanse. Vi må forstå hvordan vi kan 
utnytte eksisterende data bedre og skaffer til veie 
tilleggsinformasjon som er relevant for å videreutvikle 
tjenestene våre, samtidig som vi forvalter personlige data 
i tråd med GDPR, sier Sverre Thornes.

CEE score bank  
og forsikring 6,79
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Tid er penger  
Å fjerne unødvendige hindre, omveier og byråkrati for 
at kundene kan nå sine mål raskere og enklere, er med 
på å styrke kundelojalitet.
- Tid er det mest verdifulle vi har, noe vi ønsker å beskytte for enhver pris. De 
fleste typer kunder vil som regel alltid velge raske og effektive løsninger foran et 
alternativ som kun gir en mindre økonomisk besparelse. Dette er spesielt tydelig i 
detaljhandelen, hvor det å forenkle kundenes hverdag med tidsbesparende, sømløse 
og intuitive løsninger er blitt avgjørende i kampen om markedsandelene. Tid og innsats 
bør derfor spille en sentral rolle i en enhver merkevares strategi for kundeopplevelse, 
sier Clint Sookermany, leder i KPMG Digital.

Mange selskaper har oppdaget hvordan tid kan brukes som et våpen i kampen 
om kundene. Med digitale løsninger og sosiale medier handler det om å kunne 
svare på kunders forventninger om umiddelbar respons på behov de har der og da. 
Informasjonsutveksling og kunnskapsdeling i sanntid er blitt en viktig tidsbesparende 
faktor, og selskapet må være tilgjengelig akkurat når det trengs. 

Det betyr gjerne kundeservice utenom vanlig kontortid, via kanaler som Facebook, 
chat eller andre online-løsninger. 

Maskin eller menneske?
- Parallelt med at selskaper identifiserer kontaktpunkter og prosesser hvor 
menneskelig samhandling ikke lenger er nødvendig, og som kan automatiseres 
og effektiviseres gjennom kunstig intelligens – kan de ikke miste den personlige 
touchen og menneskeligheten i kunderelasjonen. Det er en krevende balansegang og 
samtidig en spennende kundereise som mange selskaper har begitt seg ut på, sier 
Sookermany.

Å fjerne all unødig frustrasjon i kundereisen er en viktig prioritering i arbeidet med 
kundeopplevelse. Forvirrende retningslinjer, overflødige krav til kundeinformasjon, 
lange ventetider og køer – alle slike friksjonskilder gir en økning i antall henvendelser 
og anvendelse av ulike kontaktflater. 

Automatisering og personalisering basert på analyse av data kan redusere tid og 
innsats betydelig, og her går det an å skape en smidig kundeopplevelse uten å gjøre 
store investeringer i nye systemer og teknologier.  
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Spør kundene!
- Spørsmålet er hvem som klarer å redusere antall 
trykk, bevegelser og tid mest, men likevel sikre 
at kunden får gjort jobben sin. For å ta retail som 
eksempel: Er det Vipps, ApplePay, GooglePay, 
SamsungPay eller noen helt andre som lager de beste 
betalingsløsningene for fremtiden? spør digitalsjefen.

Det finnes en rekke CRM-løsninger, 
selvbetjeningsløsninger og mobile kassaløsninger 
og annen teknologi som fjerner friksjon og forbedrer 
service og kjøpsopplevelse. Men først og fremst må 
virksomheten vite hvordan situasjonsbildet er. Og den 
innsikten kommer gjerne fra kundene selv.

- Hva skjer egentlig i kundeservicesenteret? Hva er 
det som skaper salg – og fyller handlekurver? Hvordan 
er ulike kontaktprosesser utformet? Å svare på slike 
sentrale spørsmål vil gi en rettesnor for hvordan 
selskaper og merkevarer kan utforme en effektiv og 
tidsbesparende kundeopplevelse, sier Sookermany.

7,86

7,84

7,76

7,79

7,75

Topp 5 
merkevarer: Vinmonopolet

Tanum

Scandic

KLP

Color Line/
Zalando

7,22
Score på pilaren 
tid og innsats:
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“Vi må ligge i forkant 
på teknologi, og bruke 
dette til å levere sømløse 
og mer personaliserte 
kundemøter slik at vi kan 
nå ut til en stadig større 
andel av den norske 
befolkningen”

Tett på

Vinmonopolet – Monopolisten som 
er ønsket av alle?
- Vi ånder og lever for å gi gode 
kundemøter, sier Hilde Britt 
Skarbøvik Mellbye, administrerende 
direktør i Vinmonopolet som tross 
monopolstatus har kundeopplevelsen 
som selve fundamentet i sin visjon 
og strategi. 

Vinmonopolet har som et statseid monopol en unik posisjon 
i det norske samfunnet. Hele dets eksistens er fundamentert 
i rollen som samfunnets viktigste virkemiddel for ansvarlig 
salg av alkohol, men det er måten de gjør det på som har 
sikret Vinmonopolet et sterkt omdømme og en tydelig støtte i 
samfunnet.

- Våre ansatte har samfunnsoppdraget stemplet i pannen, og vi 
ånder og lever for å gi gode kundemøter.  Vi skal se og hilse på 
alle våre kunder i det de kommer inn i butikken, vi skal spørre 
om de trenger hjelp, og finne det rette produktet etter å ha 
avklart behovene. Vi skal spørre om de trenger mer hjelp, og 
sikre at det alltid er varer i hyllene, sier Hilde Britt Skarbøvik 
Mellbye.

Man kunne tro at et monopol ikke trengte å ha et sterkt 
fokus på kundeopplevelse, men en sterk intern kultur og (økt) 
konkurranse fra andre aktører (som tax-free og Systembolaget) 
så er dette selve fundamentet i virksomhetens visjon og 
strategi. 

Det vises også i undersøkelsen der Vinmonopolet er inne blant 
topp 5 av norske virksomheter. På pilaren integritet scorer de 
nest høyest bak KLP, mens ingen er bedre enn dem på tid og 
innsats. 

Vinneroppskriften består av et tydelig samfunnsoppdrag, 
sterk faglig integritet og ansatte med betydelig kunnskap og 
serviceinnstilling. 

Kontinuerlig opplæring og kollegatrening
- For å sikre at vi etterlever dette har vi blant annet kontinuerlig 
trening og opplæring av våre ansatte, både gjennom omfattende 
obligatorisk opplæring og en mengde frivillige kurs og 
smakinger. Treningen skjer både lokalt og sentralt. Felles for 
alle treninger, enten det er samlinger eller e-kurs, er at de er 
utviklet og gjennomføres av egne ansatte. Kollegatrening og 
kollegaveiledning er en ubetinget suksess hos oss, sier Linn 
Huse-Amundsen, leder for organisasjonsutvikling.
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Vinmonopolet er klar over at tillit er selve fundamentet 
for kundeopplevelse og omdømme, og derfor arbeides 
det målrettet med blant annet holdningskampanjer, sosial 
kontroll i butikkene inkludert alderskontroll, likebehandling 
av leverandører, kompetanse og hjelpsomhet.

Kundene svarer også at Vinmonopolet er enkel å handle 
med, men internt i Vinmonopolet synes de fortsatt at de 
kan gjøre det enklere.

Ny visjon og strategi
- Det vil kreve at vi arbeider målrettet med å digitalisere 
kundemøtene. Gode e-handelsløsninger, app, 
kategorisering og enklere betaling er tiltak som er 
implementert eller skal implementeres for å gjøre det 
enda enklere å handle hos oss, sier Kirsti Christie, direktør 
for strategi og organisasjon.

Dette er bare en liten del av en betydelig omlegging av 
virksomheten. Tidligere visjon om å “gjøre seg fortjent til 
folks støtte” er blitt en realitet, så nå handler det om å bli 
“ønsket av alle”. Ny visjon og strategi er vedtatt, med et 
skifte fra produktfokus til kundefokus.

Det innebærer blant annet ny segmenteringsmodell, 
kategoristyring og sømløse opplevelser på tvers av digitale 
og fysiske kanaler for kundene. 

- Vi må ligge i forkant på teknologi, og bruke dette til å 
levere sømløse og mer personaliserte kundemøter slik 
at vi kan nå ut til en stadig større andel av den norske 
befolkningen, sier Kirsti Christie.

Score på de seks pilarer vs. 
snittet i Norge:

Personalisering 7,60 (7,02)

Integritet og tillit 7,72 (7,03)

Tid og innsats 7,86 (7,22)

Problemløsning 7,43 (6,77)

Forventinger 6,83 (6,30)

Empati 6,37 (6,16)

CEE score 7,37 

CEE score Norge 6,80

Dette sier personer i undersøkelsen 
om Vinmonopolet:

”Topp på service og vareutvalg”

”Alltid hyggelig og hjelpsom betjening”

”Normal god service, med god hjelp ved 
valg av vin og hvilken vin som passer til 
forskjellige matretter. Man slipper kjøpepress 
og personalet er diskrete i sin tilnærming. 
Effektiv slusing av kundene fra ankomst til en 
rask kasse. Positivt.”

CEE score detaljhandel 6,87
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Fra dårlig opplevelse til 
et positivt minne  
Selskaper som mestrer kunsten å løse problemer på 
en smidig måte, forvandler dårlige opplevelser til et 
positivt minne.   
- Når et produkt eller en tjeneste svikter, og kunden tar kontakt med en klage, oppstår det 
ofte et emosjonelt øyeblikk og kritisk punkt i kunderelasjonen. Men det er også et perfekt 
utgangspunkt for å vise hvor mye selskapet bryr seg om kunden og hvor forpliktet det er 
til å få ting fikset. Kunden kan forflyttes til en mer gunstig posisjon enn vedkommende 
hadde før ting skar seg, sier Randi Vogt-Svendsen, Manager i KPMG Digital.

Forskning viser nemlig at kundene gjennom god problemløsning blir mer tilfredse enn 
de var før problemet oppsto. Dette kalles reklamasjonsparadokset. 

- Selv om det ikke er funnet støtte for at det fører til bedre fremsnakk, gjenkjøp eller 
oppfatninger om merkevaren, viser dette hvorfor et hvert selskap må være forberedt 
på at noe kan gå galt. Det er en kunst å klare å håndtere problemer på en effektiv og 
rask måte, mener Vogt-Svendsen. 

Å si ‘beklager’ på riktig måte
Det er viktig for selskaper å beklage når ting går galt, og som vi har sett i det offentlige 
ordskiftet i Norge må en beklagelse også være empatisk og oppriktig. I motsatt fall 
kan en forsinket unnskyldning som strekker seg utover de første sekundene av en 
henvendelse, redusere kundetilfredsheten.

Men det er likevel en stor forskjell mellom det å vise sympati – og det å ta et faktisk 
ansvar for å rette opp det som har skjedd. 

- Kundene ønsker at noen tar ansvar for problemet fra start til slutt, selv når selskapet 
ikke har gjort noe galt. De forventer at virksomheten vil det beste for dem inntil 
problemet er løst, sier rådgiveren. 

Må vise at de står på for kunden  
Forskning som nylig er publisert i Harvard Business Review, viser at ansatte bør 
demonstrere hvordan de kreativt og energisk prøver å løse kundens problem. Dette 
er et tydelig signal til kundeservice-organisasjonen om hvilke typer profiler de bør 
ansette, og hvordan en samtale må gjennomføres. 

- Mange problemer er av alvorlig karakter, og umulig å snu. Men kundene har en 
forventning om at selskapet prøver. Ingen strategi for kundeopplevelse vil noensinne være 
komplett uten et sterkt fokus på evnen til å løse problemer, understreker Vogt-Svendsen. 
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7,46
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7,32
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Vinmonopolet

Stormberg

Nordic Choice

Scandic

6,77
Score på pilaren 
problemløsning: 

Topp 5 
merkevarer: Specsavers
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Oppskriften 
på en global 
suksess
IKEA, Specsavers, Apple,  
Mc Donald’s og Microsoft er globale 
merkevaresuksesser vi alle kjenner 
til. Men hva skal egentlig til for å 
skape gode kundeopplevelser på tvers 
av landegrenser?

Merkevarene som lykkes globalt, har klart å skape 
kundeopplevelser som kan overføres på tvers av land og 
kulturer. De er forankret i en unik emosjonell eller rasjonell 
differensiator med universal slagkraft, kombinert med lokale 
merkevarekampanjer og opplevelser som reflekterer lokal livsstil 
og kultur.    

De globale toppselskapene har lært hvor linjen mellom 
standardisering og lokal sensitivitet skal trekkes, noe som gir 
en god kobling mellom lokale kunder og det globale produktet. I 
2016 hadde IKEA 389 varehus i 46 land. Produktene er stort sett 
like på tvers av regioner og land, men måten de er posisjonert, 
kommunisert og markedsført varierer fra land til land. 

En nyansert tilnærming 
Ledende globale merkevarer har et universelt tema i kjernen 
og forteller den samme merkevarehistorien over alt, samtidig 
som de er oppmerksomme på nyansene i hvert marked de 
opererer i. Kundenes prioriteringer og utfordringer varierer fra 
land til land, noe selskapene har et reflektert forhold til i sin 
lokaliseringsprosess. 

Organisasjonsstruktur og oppsett er en nøkkelfaktor for å 
finne den optimale balansen mellom standardiserte globale og 
nyanserte lokale prosesser. Hvor skal selskapets hovedkontor 
ligge, og hva skal sentraliseres der, hvordan forvaltes kunnskap 
og kompetanse rundt omkring i verden og hvordan skal 
medarbeidere kommunisere og samhandle med hverandre 
på tvers av landegrenser? Sammenkobling av mennesker i 
organisasjonens nettverk er en kritisk komponent for å bygge 
en global suksess. 

Å være den første i markedet som demonstrerer lokal relevans 
med et globalt rammeverk i ryggen, har vist seg å være en 
vinnerformel. 
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Tett på

Specsavers – 
Overgår kundens 
forventninger, 
hver dag!
- Kundene skal føle seg velkomne 
og ivaretatt fra øyeblikket de går inn 
døren, sier Country Manager Henning 
Eriksen i Specsavers, som scorer best 
av alle på pilarene problemløsning 
og empati.

Et besøk hos Specsavers byr på opplevelser langt utover 
en hverdagslig handletur. Kundene har en serie én-til-én-
interaksjoner med butikkansatte og øyespesialister, mens 
de diskuterer helse- og livsstilsbehov på en avslappet 
og personalisert måte. Design av kundeopplevelsen er 
selskapets spydspiss. 

Henning Eriksen trekker frem det kontinuerlige fokuset på 
god opplæring og utvikling av partnere og medarbeidere 
som en sentral årsak til at de klarer å gi en god 
kundeopplevelse i butikk.  

- Vi har en kundesentrisk tilnærming som er tydelig 
kommunisert gjennom vår visjon og våre målsetninger. 
Visjonen er at vi “med lidenskap skal vi levere best verdi 
for pengene og bidra til best mulig øyehelse for alle – 
enkelt, klart og konsekvent. Slik skal vi overgå kundenes 
forventninger, hver gang!”. Vårt kundeløfte er ekte og ærlig, 
og alle i Specsavers jobber for å realisere dette hver eneste 
dag, sier han.   

Specsavers har høyeste score i det norske markedet 
på pilarene problemløsning og empati, to områder som 
reflekterer selve kjernen i selskapets eksistens. 

- Synet er en av de viktigste sansene vi har, og vi tilbyr 
øyehelse for alle. Dette budskapet er svært viktig, og 
kundene opplever det som sympatisk at vi leverer god 
kvalitet til en fornuftig pris på noe de er helt avhengige av, 
sier Eriksen.

Familiebedriften som ble global  
Specsavers så dagens lys på kanaløya Guernsey 
i 1984. Siden den gang har de vokst til å bli et 
verdensomspennende konsern med over 31 millioner 
kunder og 1600 butikker. Specsavers er verdens største 
privateide optikerkjede, eid og driftet av optikere og 
fagforhandlere. 

Eriksen trekker frem dette som en avgjørende årsak til 
selskapets globale seiersgang. 

- Vi har en veldig sunn kultur som har skapt grobunn for 
denne suksessen. Vi er et familieselskap som fokuserer 
på kunden hele veien og lever av å levere god verdi for 
pengene, både når det kommer til service og kvalitet, 
utdyper Norges-sjefen. 

- Eksempelvis har vi garantier som sier at dersom kunden 
de første tre månedene etter et kjøp har bekymringer 
eller ikke blir fornøyd, kan de komme tilbake til oss for 
kostnadsfri forbedring eller korreksjon, fortsetter han. 
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Dyrker medarbeidernes potensial 
Specsavers har et mål om å være best faglig, og stort fokus på 
kontinuerlig læring og tilrettelegging for at alle medarbeidere kan bli 
så dyktige som mulig i sine roller.

- Vi har et fantastisk akademi for opplæring og utvikling av folkene 
våre. Investering i medarbeiderne er en integrert og naturlig del 
av vår kultur. Vi er veldig bevisste på at vi lever av kundenes tillit. 
Tillit må fortjenes, og den bygges over tid basert på en konsekvent 
opplevelse av vår kompetanse, sier Eriksen.  

Specsavers har som et resultat høy tilfredshet blant sine 
medarbeidere. Den norske virksomheten måles opp mot de globale 
resultatene og ligger helt i toppen, både blant partnerne som driver 
butikkene og deres medarbeidere. 

- Engasjerte medarbeidere og kollegaer er en av de viktigste 
ingrediensene for en god kundeopplevelse. Det er vi helt overbevist 
om.

Rekordhøye salgsresultater 
Som en del av forbedringsarbeidet, er Specsavers svært opptatt 
av å måle resultater og utvikling. De måler jevnlig kundetilfredshet 
og utvikling innenfor en rekke viktige måleparametere for 
kundeopplevelse, noe som gjør at de kan få behovsavklaringer og 
vurdere ønskene hos morgendagens kunde. 

- I Specsavers ser vi en klar korrelasjon mellom kundeopplevelse og 
resultater. De siste årene har vi investert mye i kundetilbudet vårt, 
noe vi ser har forbedret kundeopplevelsen. Kundetilfredsheten vår 
er rekordhøy og salgsresultatene er bedre enn noen sinne, så vi kan 
trygt si at dette henger sammen, sier Eriksen. 

En balansegang 
Som en internasjonal aktør i et lokalt marked, er Norges-sjefen 
opptatt av se det universelle som finnes i det globale fokuset opp 
mot behovet for lokale tilpasninger. 

- Det finnes noen absolutter som det ikke bør brukes tid på, 
samtidig som andre områder trenger en norsk nyansering. Det 
kan fort vippe den ene eller den andre veien, så det er viktig 
å opprettholde balansen for ikke å miste grepet om kundene, 
presiserer han. 

Hans råd til andre selskaper er å være tro mot kunden og det 
de ønsker. 

- Det er fort gjort å bli altfor opptatt av interne anliggender og 
glemme kundene. Dersom man klarer å holde fokuset på kunden, 
og i tillegg skape internt engasjement, er mye gjort. Det tenker jeg 
både kunder og medarbeidere fortjener. 

“Specsavers er et 
fremragende eksempel 
på en merkevare 
med beste praksis på 
kundeopplevelse. De 
vet hvordan et varig 
positivt inntrykk skapes 
gjennom personlige 
kundeopplevelser, 
og vier individuell 
oppmerksomhet til 
kundens tanker og 
følelser gjennom 
hvert eneste steg i 
kundereisen”  
Yngve Fjell,  
KPMG Digital
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Score på de seks pilarer vs. 
snittet i Norge:

Personalisering 7,65 (7,02)

Integritet og tillit 7,46 (7,03)

Tid og innsats 7,73 (7,22)

Problemløsning 7,46 (6,77)

Forventinger 6,89 (6,30)

Empati 7,0 (6,16)

CEE score 7,41 

CEE score Norge 6,80

Dette sier personer i undersøkelsen om 
Specsavers:

“Fikk en vanlig synskontroll og hjelp til å 
plukke ut briller. Fikk veldig god hjelp til 
utvelgelsen av brillene, hva som passet 
mitt ansikt og jobbsituasjon. Fikk også hjelp 
til å bestemme ‘tilleggsfunksjoner’, som 
ripebeskyttelse, spesialtilpassing av glass osv. 
Brillene ble raskt klare og selve tilpasningen 
ble gjort raskt”.

“Jeg fant ut at Specsavers tok imot gamle 
briller og sendte dem videre til brukere i fattige 
land.  Leverte 12 par briller fra venner og 
familie.  Veldig positivt tiltak som flere burde 
bli gjort oppmerksom på.”

“Specsavers er nummer 1 på listen over 
optikere, jeg har ekstremt spesielt syn (+1,75 
og +7,50), og optikerne hos Specsavers vet 
alltid hva de skal gjøre for å hjelpe meg :))”

CEE score bank  
og forsikring 6,87
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En virvelvind av 
forventninger 
Et selskap ligger ikke bak konkurrentene, det 
ligger bak kundenes forventninger. 
- Disruptive selskaper med nye forretningsmodeller har revolusjonert 
forbrukernes kjøps- og brukeropplevelse og drevet forventningene opp på et helt 
nytt nivå. Amazon, Über og Netflix leverer ikke nye produkter og tjenester, de 
endrer selve kundeopplevelsen og tilbyr løsninger før forbrukerne har innsett at 
de trenger dem, sier Yngve Fjell, leder for kundeopplevelse i KPMG Digital.

Disse selskapenes styrke er at de forstår hva de moderne forbrukerne forventer 
i markeder som har tatt kundene for gitt. Konsekvensen av slike revolusjoner er 
at kundenes forventninger til merkevarene de handler av bare fortsetter å stige.

Samtidig er behovene i konstant endring – som en bevegelig blink.

Hjernen elsker forventninger! 
- Selskapene som skaper de beste kundeopplevelsene har etablert en ny normal 
som alle andre selskaper nå sammenlignes mot. Forbrukeren vil som regel alltid 
vurdere én merkevareopplevelse mot en annen, og alle selskaper havner derfor 
i en virvelvind av voksende forventninger som det er umulig å komme seg ut av, 
sier Fjell.  

Som mennesker er vi programmert til hele tiden å ville forutsi fremtiden. Det 
er det som gjør oss trygge. Vi forventer at en veps skal stikke, eller at en hai vil 
angripe. Forventninger hjelper oss rett og slett med å gi verden mening og forstå 
hva som vil skje videre. 

- Daniel Kahnemann beskriver hvordan hjernen har to systemer som ser verden 
gjennom vårt nettverk av forventninger. Det ene systemet overvåker, og får oss 
til å handle automatisk mye av tiden. Så lenge alt møter våre forventninger, kan 
vi handle ubevisst. Men når forventningene våre ikke møtes, aktiveres det andre 
systemet som gir denne feilen oppmerksomhet. Da aktiveres våre følelser, og 
vi blir urolige fordi vi ikke lenger kan forutse hva som kommer til å skje videre, 
forteller rådgiveren.  
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Teknologi gir høyere forventninger  
I dagens sterkt sammenkoplede verden endres også 
relasjonen mellom merkevare og kunde gjennom en økt 
forventing til at selskapene alltid er “på” og tilgjengelig 
for dialog og samhandling til enhver tid, i enhver kanal. 
Teknologien har også gjort det enklere enn noen sinne for 
forbrukerne å bytte fra merkevare til merkevare i jakten på 
opplevelser som matcher deres forventninger. 

Å forstå og møte ulike forventninger gjennom hele 
kundereisen, på tvers av kundedemografi – og aller 
helst være i forkant - er helt avgjørende for fremtidens 
kundeopplevelse. 

- Vi liker at ting er i henhold til våre forventninger, og vi 
liker det enda mer når vi i utgangspunktet var usikre, 
men alt svarte til forventningene. Også elsker vi det når 
forventningene våre overgås på en positiv måte. Derfor er 
forventninger er en svært viktig del av kundeopplevelsen, 
poengterer Fjell.   

7,16

6,89

6,83

6,83

6,80

Color Line

Specsavers

KLP

Vinmonopolet

Zalando

6,30
Score på pilaren 
forventninger:

Topp 5 
merkevarer:
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“Vi må ligge i forkant 
på teknologi, og bruke 
dette til å levere sømløse 
og mer personaliserte 
kundemøter slik at vi kan 
nå ut til en stadig større 
andel av den norske 
befolkningen”

Tett på

Color Line – Et skip lastet med 
forventninger
Da Color Line automatiserte 
prosessen for innsjekk, var de 
redde for å miste det personlige 
kontaktpunktet med kunden. – Det 
motsatte skjedde og kundene var 
fornøyde, sier Anne S. Nilsen, leder 
for kundesenteret.

I KPMGs kartlegging av kundeopplevelse hos norske 
merkevarer, når Color Line opp til en solid tredjeplass – rett 
bak Vinmonopolet og IKEA. Color Line er blant de beste på 
personalisering, tid & innsats og tillit, hvor sistnevnte har vist 
seg å være en viktig grunnstein når selskapet digitaliseres.

- Det handler om vårt overordnede verdisett. Vi skal skape 
tillit, og da er det viktig å ikke overselge eller misbruke 
informasjonen kundene våre deler med oss. Det går helt ned til 
tre grunnprinsipper vi har fokus på: Å bygge tillit, å bryte vei og 
bry seg, sier CRM-konsulent Villen Stenersen.

Utfordringer mange selskaper møter på når det gjelder 
digitalisering, er balansen mellom kundenes forventninger og 
teknologiens muligheter. Millenniumsgenerasjonen forventer 
mer enn noen generasjon tidligere, og dagens forbrukere bytter 
fra merkevare til merkevare på jakt etter en god match som 
svarer til deres forventninger.

- Vi ser en stor forskjell på kunden nå i dag kontra for ti år siden. 
Vi må tilby kunden relevant informasjon, og dette må skje på et 
tidspunkt og en arena hvor kunden er disponibel for det. Treffer 
vi ikke kunden i riktig modus, treffer vi ikke i det hele tatt, sier 
Nina W. Steingrimsen, markedssjef Color Line Cruises.

Best på forventning – jobber aktivt med 
forventningsstyring
Color Line jobber aktivt med måling av kundetilfredshet, og har 
en lojal og aktiv medlemsbase i eget lojalitetsprogram. I KPMGs 
kartlegging plasseres Color Line aller øverst på evne til å møte 
kundenes forventninger, et resultat av bevisst jobbing med 
forventningsstyring i forkant av det viktige første møtet.

- Har kundene først vært om bord er de veldig førnøyde, det 
ser vi også i våre egne undersøkelser. Det handler om å heve 
kundenes forventninger og selvfølgelig imøtekomme disse på 
best mulig måte, sier Steingrimsen.
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CEE score reise  
og hotell 6,93

I takt med teknologisk utvikling og nye digitale muligheter 
har Color Line nærmest halvert kundesenteret i løpet av de 
siste ti årene. Samtidig tar de seg god tid før beslutninger 
tas og endringsprosesser settes i gang.

Må ta imot ulike kunder på ulik måte
– Det er fortsatt en stor del av kundemassen som 
gjør bestillinger via telefon, så vi må være rigget for å 
møte et bredt spekter av kunder. Vi bruker kundereisen 
som metodikk, og utvikler i vår egen fart ut i fra våre 
forutsetninger. Vi vil ha fleksible løsninger som ikke låser 
oss fast. Dette er viktigere enn noen gang ettersom 
kundenes forventninger til oss endrer seg raskt, sier 
Steingrimsen.

Color Line sine grunnprinsipper er godt forankret på tvers 
av selskapet og er spesielt synlige i kontaktpunkter med 
kunden. Flere av de ansatte om bord på skipene har lange 
og gode relasjoner til faste kunder, og nettopp her lå noe 
av selskapets frykt for å fjerne kontaktpunktene og rydde 
vei for digitale tjenester.

- Når man automatiserer prosesser kan man risikere å 
være mindre tilgjengelig og miste kontaktpunktet med 
kunden. Automatisering av innsjekkingen om bord på 
skipene våre ga motsatt effekt, og resulterte i fornøyde 
kunder, sier Anne S. Nilsen.

Tillit som katalysator
For å lykkes med personalisering og automatisering av 
tjenester, er man avhengig av tillit. Særlig blir dette viktig 
nå som Europa og resten av verden forbereder seg på 
transparens ved lagring og bruk av data for å imøtekomme 
et nytt reglement for personvern. Selskaper som forvalter 
dette på en god måte, får større tillit og mer handlerom til 
å personalisere tjenester og løsninger - med et premiss 
om at dataen speiles tilbake.

– For oss er det viktig at kunden ikke føler seg utnyttet, 
og vi må ikke ta noen snarveier kunden ikke er klar over. 
Det er ingen langsiktig løsning. Vi er alltid ærlige i vår 
kommunikasjon til kunden, og vi har gode systemer på 
plass for å følge opp kunden i alle ledd. Kunden skal forstå 
hva de bestiller, og vi skal møte deres forventninger på 
en måte som er effektiv og lever opp til forventningene, 
sier Nilsen.

Score på de seks pilarer vs. 
snittet i Norge:

Personalisering 7,55 (7,02)

Integritet og tillit 7,60 (7,03)

Tid og innsats 7,75 (7,22)

Problemløsning 7,13 (6,77)

Forventinger 7,16 (6,30)

Empati 6,79 (6,16)

CEE score 7,38 

CEE score Norge 6,80

Dette sier personer i undersøkelsen om 
Color Line:

“Var på mincruise til Kiel med dem i sommer, 
sammen med min mor som sitter i rullestol. Vi hadde 
en fantastisk tur, fikk gå ombord før alle andre i Oslo. 
Hadde stor og fin utvendig handicaplugar. Både i 
resturanter, lounger og barer var det avsatt egne veldig 
fine plasser for oss som hadde med en i rullestol. Så 
vi var kjempefornøyd. Og masse god mat.”

“Hyggelig betjening og topp service!”

“Bare positive erfaringer. Ved en anledning var det 
noe galt med lugaren til Kiel, og da jeg tok kontakt 
med resepsjonen fikk jeg et nytt rom, men 
oppgradert til en klasse over den jeg hadde bestilt. 
Positiv til Color Line!”
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Gå en mil i  
kundens sko 
Empati handler ikke bare om å se verden fra 
kundens ståsted, men også om å møte kundene 
på riktig emosjonelt plan. 
- Empati er en driver for kundeopplevelse som blir stadig viktigere i en 
tid hvor digitale løsninger, automatisering og kunstig intelligens erstatter 
menneskelig kontakt, sier Geir Alexander Talseth, Director i KPMG Digital. 

Det er mange definisjoner på empati. Kort oppsummert handler det om 
evnen til å skjønne hva andre føler og tenker, basert på det du kan observere. 
Det handler om innlevelse, evne til å identifisere, forstå og anerkjenne 
andres følelsesmessige tilstand og reaksjoner. 

I den norske kartleggingen er empati den pilaren som får lavest 
gjennomsnittlig score. Ingen av selskapene på topp 50-listen ser ut til å ha 
funnet suksessoppskriften på hvordan forvalte empati som en driver for god 
kundeopplevelse. 

Empati – en nøkkelfaktor for merkevarelojalitet  
- Selskaper tenker ofte at empati er noe som i hovedsak angår medarbeidere 
som står ansikt til ansikt med kundene. Men empati i møte med kundene er 
en viktig egenskap som må være innarbeidet i organisasjonskulturen og som 
er like relevant for markedsføring, HR og ledelse, som for de som har direkte 
kundekontakt. Det er et kundefortrinn som de fleste selskaper overser, sier 
KPMGs ekspert.

I utformingen av kundeopplevelse, handler empati om å kartlegge 
brukernes behov og ønsker, og ta godt vare på dem før de når et potensielt 
smertepunkt i kundereisen. Når selskaper snakker om merkevarelojalitet 
og merkevarerelasjoner, er empati en nøkkelfaktor for å gjøre disse målene 
oppnåelige. 

- Selskaper som knekker denne koden har stor sjans for å øke inntjening og 
lønnsomhet, sier Talseth.   
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Robotene tar over 
Teknologisk nyvinning og digitalisering påvirker i stor grad 
selskapers interaksjon med kundene. Smarttelefoner, 
digitale selvbetjeningsløsninger, chatbots og automatisert 
saksbehandling har gjort det enkelt å gjennomføre 
prosesser, få informasjon og kjøpe varer og tjenester 
uten å snakke med en ansatt. 

Men fremveksten av slike løsninger bygget på kunstig 
intelligens og automatisering, gjør at merkevarens evne 
til å vise empati med kunder og medarbeidere blir stadig 
viktigere i utformingen av kundeopplevelsen. 

- Etter hvert som flere manuelle oppgaver forsvinner, 
blir det ekstra viktig å sørge for at egenskaper 
som kreativitet, empati og ledelse blir ivaretatt og 
styrket. Det finnes mange eksempler på at empati, 
og det å vise at kundenes følelser er verdsatt og 
ivaretatt, kan bidra til innovasjon og videreutvikling 
av kundeopplevelsen. Å utforme et produkt eller 
tjenester som ivaretar kunder med sterkere meninger 
og følelser, kan resultere i nyutvikling som styrker den 
generelle merkevarelojaliteten og kundetilfredsheten, 
forteller Talseth.  

7,00

6,93

6,73

6,79

6,66

Specsavers

Brilleland

KLP

Color Line

Boots

6,16
Gjennomsnittlig score 
på pilaren empati: 

Topp 5 
merkevarer:
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Bransjeoverblikk: 

Bank og 
forsikring 

Hvilke tjenester vil kundene ha, og 
hvordan ønsker de å bli betjent? Det er 
nøkkelspørsmål for finanssektoren der 
globale teknologigiganter står klare for å 
utfordre etablerte aktører og sannheter.
Gjennom de siste 10-15 årene har bank og forsikring blitt kraftig 
påvirket av digitaliseringen. Tradisjonelle banker la ned sine 
filialer, og konkurransen beveget seg over på online-kanaler. 
Dette økte konkurransen og dermed prispresset ytterligere, og 
nå er det fintech og insurtech som øker tempoet ytterligere. 

Likevel havner bransjen høyt opp totalt sett i undersøkelsen. Av 
de 10 merkevarene vi har kartlagt på tvers av bank og forsikring, 
så havner 5 av de på topp 50-lista. KLP havner helt på topp i 
årets undersøkelse, kundene gir de høy score på de fleste av 
pilarene. KLP er eid av kundene, og inngir tillit i en bransje som 
tradisjonelt sett ikke har hatt så godt rykte. 

Som bransje gjør forsikring det bedre enn bank. Snittscore på 
kundeopplevelse er for forsikring 6,98, mens det for bank ligger 
så lavt som 6,59.  

Bank
Dagens bankkunder forventer mer enn bare gode priser og 
trygge tjenester. De forventer også en god kundeopplevelse. 
Banker i Norge har gjort store fremskritt mot å bli mer 
“kundesentriske” de siste årene, noe som er et resultat av en 
bevisst strategi og et press fra nye konkurrenter.

Banken med høyest rangering er Sbanken, det er også den 
merkevaren med høyest score på NPS i årets undersøkelse. 

De store bankene har investert betydelig kapital og ressurser 
for å forbedre kundefokus i sine organisasjoner. De tester 
ut teknologier som reduserer transaksjons- og prosesstid, 
de bygger driftsmodellen rundt kundene, de utvikler fintech-
strategier for å forbedre kundeopplevelsen, og de legger 
stor innsats i å forbedre hvordan de analyserer og bruker 
kundedata. De ser at dette haster, og de ser verdien av gode 
kundeopplevelser. Dette er viktig i en verden der kundene 
sammenligner sine bankopplevelser med de beste, uavhengig 
av bransje.

De fleste banker, slik som Sbanken, har lansert gode apper hvor 
kunden kan logge seg på med fingeravtrykk. Vipps som løsning 
for pengeoverføring har etablert seg bredt, noe som viser at 
også tradisjonelle aktører klarer å finne innovative løsninger på 
hverdagsproblemer.

#3  
Bransjerangering

Merkevare Plass

KLP #1

Gjensidige #10

Sbanken #20

If #37

SpareBank 1 #44
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Mye er blitt gjort, men nå må hastigheten i forbedring av 
kundeopplevelsen øke. Banker må forbedre sine evner til å 
forutse hvilke tjenester kundene vil ha og hvordan de ønsker 
å bli betjent. De må designe de fremtidige kanalopplevelsene 
sammen på tvers av forretning og IT. Arkitekturen må legge 
til rette for at innovasjonstakten på produktutvikling kan økes, 
og bruk av API-er må sikre at smidige, selvstendige team kan 
ivareta produktet ende til ende. Dette vil kreve nye prosesser 
og verktøy, og det vil kreve en kulturell endring som stimulerer 
fokus på kundeverdi og opplevelse fremfor kanalspesifikke og 
kortsiktige salgs- og forretningsmål. 

Banksektoren er tradisjonelt en vanskelig sektor å transformere, 
på grunn av stor grad av regulering og stort fokus på håndtering 
av risiko. Dette reduserer endringstakten sammenlignet med 
sektorer som teknologi, reise, telekom, media og detaljhandel. 
I en verden der det å administrere kundeforholdet kan være 
vanskelig, og feiltrinn kan skade bankenes omdømme, er det 
mange som foretrekker en sakte tilnærming til forbedring. Men 
forbrukernes forventninger har økt, og krever raske prosesser 
og svar i sanntid, og de vil i økende grad vurdere tilbydere som 
kan levere enklere, raskere og personaliserte tjenester.

Selv om det akkurat nå kan virke som at fintech-selskapene 
eier fremtiden, er virkeligheten at tradisjonelle banker har et 
veldig solid fundament. Takket være deres historie og ofte flere 
tiår med kundeforhold, har de lang erfaring og kompetanse i å 
håndtere kunders finansielle portefølje. 

Til tross for en global nedgang i kundetilliten, er likevel tre 
finansselskaper inne på topp 10-listen over de merkevarer 
i Norge med høyest tillit. Banker har en sterk arv i å levere 
sikre, smarte og verdifulle tjenester til sine kunder. Få kunder 
bekymrer seg for at banken deres vil gå over ende eller «selge 
seg» til høyeste budgiver. Tradisjonelle banker er også kongene 
av prosesser og overholdelse av regelverk. De har kanskje ikke 
fintech-selskapens hastighet og smidighet, men de forstår 
behovet for nøyaktighet bak prosessene, og de vet hvordan 
man skal håndtere lover og forskrifter. Kunder kan være sikre 
på at deres banker gjør de riktige tingene for å styre pengene 
deres. 

Viktigst av alt er det faktum at tradisjonelle banker tilbyr et 
bredt spekter av forskjellige og tilpassede tjenester. Dette 
er i utgangspunktet en styrke, da konsumenter ønsker en 
totaloversikt over sine finanser. Men samtidig ser vi en 
fragmentering, der de som klarer å løse et kundeproblem på en 
enkel og sikker måte kan bli foretrukket. 

Forsikring
Bransjen utsettes i dag, som de fleste andre bransjer, for 
store ytre påvirkninger. En viktig endringskraft kommer fra det 
akselererende tempoet i digital innovasjon. Teknologier som 
autonome kjøretøy koblet på nettet, det digitalt oppkoblede 
hjemmet og mobile enheter for å holde oversikt over egen 
helse, krever at forsikringsselskaper tenker nytt rundt sine 
forretningsmodeller. Økt evne til rask innovasjon blir viktig.

En annen stor endring kommer fra fremveksten av 
kundegrupper med nye behov. Innen 2020 vil nesten 40% 
av de i arbeidsfør alder være det vi kaller millenials. Denne 
nye generasjonen har mindre tillit til store bedrifter, og de 
engasjerer seg ikke gjennom de tradisjonelle kanalene 
forsikringsselskapene benytter.

De foretrekker å utforske og handle online, de ser nytt på det å eie 
ting, de utsetter store investeringer og de er ofte motvillige til å 
engasjere seg i planlegging av den økonomiske fremtid med sine 
arbeidsgivere. For å forutse behovene til disse kundene, trenger 
forsikringsselskaper å utvikle dypere og rikere kundeinnsikt.

Alt dette skjer mens nye konkurrenter som globale 
teknologigiganter og store online-aktører har begynt å 
bruke sin overlegne kundeinnsikt til å lansere sine egne 
forsikringsprodukter og tjenester.

En annen viktig forandringskraft er kundenes endrede 
forventninger. Gjennom å ta en ”fra utsiden-inn”-tilnærming, 
kan forsikringsselskaper endres for å bli mer relevante. De 
vil være bedre i stand til å engasjere og betjene kundene, og 
dermed sikre konkurransekraft i en ny, digital verden. 

Globalt ser vi spennende innovasjoner fra spesielt amerikanske 
forsikringsselskaper (USAA, Geico, State Farm og American 
Family), de leverer kundeopplevelser som mange norske 
aktører kan lære av og bruke som inspirasjon.

Bank
Bransje 

CEE  
score  
2018 6.59 6.98

Forsikring 
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Tett på

Gjensidige – Steg for steg mot et 
kundeorientert selskap
- Dette er en erkjennelse som 
har tatt tid, sier Kim Wikan Barth, 
merkevaresjef i Gjensidige som 
var tidlig ute med å etablere 
kundeorientering som et strategisk 
veivalg for selskapet.

Gjensidige skaper gode kundeopplevelser gjennom tillit fra sine 
kunder. Totalt i undersøkelsen er de på topp 10-listen, og innen 
forsikringsbransjen er de kun slått av norgesmesteren KLP. 

Likt for de som ligger på topp i bransjen, er gjerne at de har 
vært tro mot sin historie og visjon opp gjennom årene. De 
ansatte har dette godt innunder huden, og verken initiativer eller 
forbedringsforslag blir iverksatt dersom de ikke er forankret i 
visjonen. 

Videre tar både Gjensidige og KLP et tydelig samfunnsansvar 
og er synlige i den offentlige debatten. Dette er noe ledelsen 
i begge selskapene er overbevisst om at kundene får med 
seg, og som bidrar til å skape tillitt. Kontinuitet er viktig, 
samtidig som man er innovativ. Her har begge selskapene 
lyktes, og dette er trolig noe av årsaken til deres suksess rundt 
kundeopplevelsen. 

En kulturell reise ved hjelp av strategi og nye 
arbeidsmetoder
Gjensidige var tidlig ute med å etablere en kundeorientert 
strategi. De ti siste årene har de jobbet målrettet på tvers av 
hele selskapet for å nå denne, og de var også tidlig ute med 
å teste ut nye arbeidsmetoder for å sikre rask og kunderettet 
tjenesteutvikling. Prinsippene for Design Thinking og Service 
Design ble benyttet allerede tilbake i 2004. 

Sammen har disse elementene bidratt til en kundeorientert 
kultur som nå gjennomsyrer hele organisasjonen. 

- Oppfatningen om at kundeorientering er en smal sak, at 
det bare handler om å bruke nok penger, er direkte feil. Mer 
penger betyr ikke automatisk en bedre kundeopplevelse. 
Vi har jobbet målrettet og over lengre tid for å bygge opp 
solide referansecase på hvordan vi på en og samme tid kan 
effektivisere prosessene våre, spare kostnader og levere 
forbedrede og eksepsjonelle kundeopplevelser. Dette har 
vi nå mange eksempler på, og det har gitt en helt annen 
aksept og forståelse for de forretningsmessige sidene ved 
kundeorientering, sier Kim Wikan Barth.

“Å tenke verdi fremfor 
produkt ser vi blir viktig 
for kundelojaliteten. 
Vi må forstå kundens 
livssituasjon og tenke 
mer helhetlig”

© 2018 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.48



Skaper tillitt gjennom kontinuitet
Gjensidige scorer høyt på tillittsaspektet.

- Mye av årsaken til dette ligger nok i at vi har vært tro mot noen 
sentrale verdier i vår historie og vår visjon gjennom 200 år. Det 
krever tid og kontinuitet å bygge en sterk merkevare. Dersom 
vi hadde hoppet på alt nytt hele veien og glemt hvor vi kommer 
fra, hva vi er og hva vi skal være for våre kunder, er jeg sikker på 
at vi hadde feilet sier Barth. 

- Samtidig som kontinuitet er viktig, krever kundene at også 
at man skal være oppdatert på nye løsninger som forenkler 
hverdagen deres. Å finne balansegangen mellom innovasjon på 
den ene siden og tillitt og forutsigbarhet på den andre, er både 
spennende og utfordrende. 

Kundenærhet – “Vi er skapt av og for kunden” – er en 
grunnstein i selskapet, og dette mantraet har vært med fra 
starten av. 

- Vi tror kundene våre kjenner dette på kroppen. Når vi jobber 
med innovasjon, stiller vi oss alltid spørsmålet om dette gir 
verdi for kunden, og vi kontrollerer løpende om vi skaper verdi 
der vi er ment å skape verdi, sier Janneke Tranås Hjorth, direktør 
for marked og CRM i Gjensidige.

Tar samfunnsansvaret på alvor
Tranås Hjorth er overbevist om at relevans og transparens er to 
nøkkelord for å beholde kundenes tillitt i fremtiden. 

- Og så må vi være synlige, legger hun til. 

Det at Gjensidige har en sterk stemme i den offentlige 
debatten, er begge de to enige i at påvirker tillitten hos 
kundene. De ser at samfunnsansvaret er noe som appellerer, 
særlig til den yngre delen av befolkningen.

Står aldri stille
- Vi blir tvunget til å tenke nytt hele tiden. Å tenke verdi fremfor 
produkt ser vi blir viktig for kundelojaliteten. Vi må forstå 
kundens livssituasjon og tenke mer helhetlig. 

- Det som skjer innen fintech og insuretech åpner en rekke 
spennende muligheter. Her utfordrer vi oss selv på å ha en 
økosystem-tankegang. Tiden hvor vi utvikler alt selv er over, sier 
Tranås Hjorth. 

Gjensidige er hele tiden ute og snuser på det som skjer. De 
knytter til seg samarbeidspartnere der de har troen på at 
de kan få til noe bra sammen. Gjensidige Bolighandel er et 
godt eksempel. 

- Her har vi kjøpt opp en start-up som videreutvikler 
kundereisen sin sammen med oss. Med Gjensidige Bolighandel 
viser vi hvordan vi ved å sette kundeorientering i høysetet, 
utfordrer etablerte forretningsmodeller og verdikjeder 
gjennom en helt ny og innovativ måte å tenke bolighandel 
på. Gjennomgripende innovasjon i en kategori, kan altså vel 
så gjøres av en etablert aktør som en startup, sier Kim Wikan 
Barth. 

Gjensidige satser også tungt på analyse og bruk av 
kunstig intelligens for å jobbe mer effektivt og forbedre 
kundeopplevelsen. De har et sterkt fokus på de unge i 
selskapet og oppfordrer alle til å utfordre eksisterende 
forretningsmodeller. Gjennom nye arbeidsmetoder har 
Gjensidige etablert en kultur for prøving og feiling, hvor de raskt 
får utviklet og testet nye ideer. 

- For å sikre at alt vi gjør er kundeorientert har vi etablert noen 
enkle kundeorienterte prinsipper. Disse gjør vi en løpende 
avsjekk opp mot som bidrar til at selskapet beveger seg i 
samme retning, sier Barth. 

Videre gjøres det store investeringer rundt oppgjør og 
skade, hvor Gjensidige blant annet tar i bruk tilnærminger 
hentet fra atferdsøkonomi for bedre å tilrettelegge for gode 
kundeopplevelser.   

- Oppgjør er sannhetens øyeblikk for kunden. Leverer vi ikke 
her mister kunden trygghet og vi kundelojalitet, sier Kim Wikan 
Barth og Janneke Tranås Hjorth.
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Score på de seks pilarer vs. 
snittet i Norge:

Personalisering 7,45 (7,02)

Integritet og tillit 7,54 (7,03)

Tid og innsats 7,51 (7,22)

Problemløsning 7,27 (6,77)

Forventinger 6,71 (6,30)

Empati 6,63 (6,16)

CEE score 7,24

CEE score Norge 6,80

Dette sier personer i undersøkelsen om 
Gjensidige

“Positive og raske kundebehandlere.”

“Har alltid fått hjelp av hyggelig personale.”

“Etter et firma hadde et sprengningsuhell langs 
riksvei 303 og vi fikk setningsskader i boligen vår, 
tok Gjensidige ansvar og hjalp oss og utbedre 
skaden. Det gikk raskt å få takstmann og andre 
håndverkere på befaring og utbedring av skaden.” 

Kort fortalt 
Ofte er det unike trekk ved et selskap som gjør 
at det lykkes, men noe både Kim Wikan Barth og 
Janneke Tranås Hjorth tror flere kan ta inspirasjon 
av, er en den store forankringsjobben som er 
gjort fra øverste ledelse i Gjensidige og nedover i 
organisasjonen. Videre er de tro mot sin historie 
og sitt varemerke som skaper tillitt hos kundene. 
Innovasjon gir sitt utspring i nye arbeidsformer og 
et utvidet økosystem, hvor kjernen i virksomheten 
fortsatt lever i beste velgående. 

CEE score bank  
og forsikring 6,79
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Tett på

Sbanken – Banken med de mest 
lojale kundene
- Det er flott at teknologien gir nye 
muligheter, men det som er viktig, 
er hva den faktisk løser for kunden 
Snakk med kundene, oppfordrer 
Ingeborg Vågsholm, leder for 
kundeopplevelse i Sbanken som er en 
gjenganger på kåringer over den beste 
kundeopplevelsen. 

I KPMGs egen undersøkelse havner de høyt oppe, og er 
selskapet med klart høyest score på NPS (Net Promoter Score) 
– et mål på lojaliteten i kunderelasjonene. Kanskje ikke så 
overraskende: Sbanken har i 18 år på rad blitt banken med de 
mest fornøyde kundene i Norsk Kundebarometer. 

- Om det er én årsak som skal trekkes frem, er det nok kulturen 
vår. Vi dyrker det å sette kunden først, og det er satt i et 
system. Sbanken, er kjent for medarbeidere som brenner for 
jobben sin, som går en ekstra mil for kunden, og har det utrolig 
gøy på jobb. Vi ansetter profiler med høyt engasjement for 
kundene. Alles ideer blir hørt, og man kan i stor grad være med 
å påvirke sin egen hverdag, sier Ingeborg Vågsholm.

- I tillegg handler det om å ha en ydmyk holdning, og innse at 
det alltid er mulig å bli bedre. Vi jobber ikke for å vinne priser 
– vi jobber knallhardt for å fortjene gode tilbakemeldinger fra 
kundene også ved neste måling. 

Banken kundene anbefaler til venner og familie
Sbanken har siden oppstarten i 2000 vært bygget på å skape 
gode kundeopplevelser. På det tidspunktet var bank ganske 
annerledes enn i dag, og Sbanken bygget forretning på ideen 
om å gjøre alle til sin egen banksjef. Den gangen var konseptet 
revolusjonerende i en tradisjonell bransje. 

- Tillit er fundamentet i bank, og det tar vi på alvor. Det kan 
gjelde personvern, sikkerhet, oppetid på systemer eller løfter 
vi gir kundene. Kundeopplevelser handler om forventninger, og 
det er viktig å holde det vi lover. Vi blir sett på som ærlige og 
åpne, sier hun.

Det å anbefale en merkevare til en venn, familiemedlem eller 
kollega, er ofte brukt som mål på lojalitet. Net Promotor Score 
(NPS) kalles dette måltallet, og her scorer Sbanken 31,44 som 
er en høy score sammenliknet med bransjesnittet. 

I undersøkelsen spurte vi forbrukere om: “Hvor sannsynlig er 
det at du anbefaler et av de følgende selskapene til en venn 
eller kollega?”. 
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- Det at vi scorer så høyt på NPS skyldes nok at vi skiller oss ut, og blir 
sett på som en utfordrer. Vi er det vi kan kalle en vennlig rebell og på lag 
med kunden. Vi har for eksempel alltid kjempet for åpenhet rundt pris. 
Men nå ser vi at det skjer mye i markedet, og våre konkurrenter er blitt 
dyktige på innovasjon. Så det handler om løpende å ha kunden med seg, 
og forstå hvordan vi kan levere bedre på nye behov, sier Vågsholm.

Kundeopplevelser er x-faktoren!
For å forstå kundene har Sbanken de siste årene gjort betydelige 
investeringer innen innsikt og analyse, blant annet gjennom å 
ansette egne data scientists. For å tilby bedre digital rådgivning på en 
kostnadseffektiv måte, utvikles det en robotrådgiver som på sikt vil kunne 
tilby helhetlig rådgivning. Allerede i første versjon som ble sluppet i vår, 
kan den gi kvalifiserte spareråd. Det er også etablert en betabank, hvor 
nye tjenester kan testes sammen med kundene. 

Det kanskje viktigste løftet på teknisk side, er at nye tjenester og ny 
funksjonalitet nå slippes tre ganger i uken – mot tidligere tre ganger i året.

- Kundevisjonen vår er at Sbanken skal være banken med de mest 
fornøyde kundene. Vi brenner for å skape enkle og relevante løsninger. 
Målet er å inspirere kunden til å ta smarte økonomiske valg. Det vil vi 
gjøre gjennom knallgode digitale løsninger som løser utfordringene til 
kundene der de er, og når de trenger det, sier Vågsholm.

- Vi ser på innsikt brukt på rett måte som en nøkkel for å lykkes som 
digitalbank i dag. Det er ikke nok å ha gode produkter med gode priser. 
Det har blitt en hygienefaktor. Vi må først og fremst fokusere på å 
skape gode kundeopplevelser. Det er x-faktoren. Og for å lage de beste 
opplevelsene, må vi vite hva som er bra – og hva som ikke er bra.

Forbedringsforslag fra kundene
Sbanken har derfor satt det å lytte til kunden i system. Det gjøres egne 
målinger av kunders adferd, måling etter at kunden har vært i kontakt, 
brukertester, kundefeedback og generelle markedsundersøkelser. De får 
mellom 5-700 konkrete forbedringsforslag fra kundene hver måned, og 
når de løser dem er de troverdig.

Nye digitale løsninger er et stort og viktig satsingsområde – det har 
det forøvrig alltid vært. Mange kaster seg kanskje litt for raskt over nye 
teknologier, eller bruker teknologi på stadig nye områder – uten å kanskje 
helt virkelig tenke igjennom hva dette skal gi til kunden. Det er flott at 
teknologien gir nye muligheter, men det som er viktig, er hva den faktisk 
løser for kunden. Det er et av Steve Jobs sine berømte sitater, og det sa 
han allerede på en konferanse i 1994 – men det er like relevant i dag, sier 
Vågsholm.

“Det er flott at 
teknologien gir nye 
muligheter, men det 
som er viktig, er hva 
den faktisk løser for 
kunden.”

© 2018 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.52



Kort fortalt 
Ingeborg Vågsholm, leder for kundeopplevelse i 
Sbanken, deler gjerne sitt beste råd: 

- Snakk med kundene! Mange synes dette er 
vanskelig, og gruer seg til å invitere kundene helt 
inn. Min erfaring er at mange utarbeider strategier 
og løsninger i lukkede rom, og baserer seg på 
antagelser om hva kundene trenger og liker. Da går 
man glipp av mange muligheter, og risikerer å sløse 
med tid og ressurser. Derfor tror jeg det er stadig 
viktigere å omfavne kunden for virkelig å lykkes 
med å levere verdi – og for å forkaste ideer på et 
tidlig stadium. Man må både lytte til hva de sier, og 
observere hvordan de bruker løsningene. Det er 
viktig å hente innsikt fra mange ulike vinkler – hva 
kunden gjør på flatene våre, hva de sier til oss når de 
er i kontakt med oss og gjennom brukertester. Det 
er derfor alle tilbakemeldinger feires i vår bank!

Score på de seks pilarer vs. 
snittet i Norge:

Personalisering  7,30 (7,02)

Integritet og tillit  7,65 (7,03)

Tid og innsats 7,51 (7,22)

Problemløsning 7,14 (6,77)

Forventinger  6,70 (6,30)

Empati 6,02 (6,16)

CEE score 7,13

CEE score Norge 6,80

Dette sier personer i undersøkelsen 
om Sbanken:

“Min egen bank, enkelt og ukomplisert, uten 
unødvendig pynt. Alle for meg viktige tjenester 
tilgjengelig på nettet.” 

“De svarer alltid i kundechatten og hjelper 
deg alltid!”

“Alltid enkelt å få kontakt med, svært sjelden 
feil på deres systemer. Vært kunde i mange år, 
kommer neppe til å bytte!”

CEE score bank  
og forsikring 6,79
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Bransjeoverblikk

Detaljhandel
Kundeopplevelsen utkonkurrerer 
pris og produkter som den viktigste 
differensiatoren innen detaljhandelen, 
der historisk sterke merkevarer utfordres 
av disruptive trender som vil forme 
strategiene videre.
Ikke overraskende er det detaljhandelen som dominerer 
topp 50-listen, med hele 29 merkevarer. Detaljhandel (retail) 
er den sektoren i Norge hvor vi nok har flest merkevarer, og 
utgjorde nesten 50 prosent av de 110 selskapene som var med 
i undersøkelsen i 2018. Bokhandel, sportsbutikk, klesbutikk, 
apotek, skobutikk, interiørbutikk, optiker, møbelbutikk og 
elektronikkbutikk er eksempler på merkevarer i denne bransjen.

På topp 10-listen finner vi 5 sterke merkenavn; Specsavers (#2), 
Vinmonopolet (#4), Apotek 1 (#7), IKEA (#8) og Tanum (#9). 

Likevel er varehandelen en sektor som er på vei inn i en usikker 
tid, der mange deler av forretningsmodellen og driftsmodellen 
må evalueres på nytt. Ny kundeadferd drevet av teknologi, samt 
trussel fra globale aktører, krever at aktører i denne bransjen 
legger en ny strategi for hvilken posisjon de ønsker å ta og 
verdien de tilfører våre liv.

Kunderelaterte tema vi ser globale aktører er opptatt av er 
ekte kundeinnsikt, bedre segmentering, integrert kundereise, 
de fysiske butikkers rolle og format - og selvfølgelig digital 
transformasjon.

Vi ser disruptive trender som synkende lojalitet til merkevarer, 
preferanse for web, krav om umiddelbart svar på henvendelser, 
personalisering og økende fokus på bærekraft. Dette er trender 
som aktører i bransjen må forstå detaljert, som er med å forme 
strategiene videre.

Rett bak toppen ser vi en ren online-aktør, Zalando (#12), som 
skaper nysgjerrighet og frykt, spesielt i klesbransjen. Med 
23,9 millioner aktive kunder i Europa, og som i snitt handler 
fire ganger per år, er de en aktør som sannsynligvis vil ta 
markedsandeler fra tradisjonelle butikker dersom disse ikke 
klarer å fornye kundeopplevelsen. 

#2 
Bransjerangering

Merkevare Plass 

Specsavers #2

Vinmonopolet #4

Apotek 1 #7

IKEA #8

Tanum #9

Stormberg #11

Zalando #12

Dressmann #15

Boots #18

Brilleland #19
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Rask levering, den enkle muligheten for retur, og ikke minst at 
man kan handle hjemmefra, er det kundene trekker frem som 
store fordeler med Zalando.  

Utviklingen gjør at kundeopplevelse er i ferd med å bli den 
viktigste differensiatoren innen detaljhandel, viktigere enn 
både pris og selve produktet. Ifølge Gartner vil 81 prosent av 
virksomhetene konkurrere på kundeopplevelse i 2020, opp fra 
67 prosent idag. 

Det er tydelige signaler i bransjen som viser at de aktørene som 
ikke klare å skape en annerledes og relevant differensiering, 
mister attraktiviteten og lojaliteten hos kundene. De som i 
tillegg ikke klarer å kombinere det beste fra den digitale og 
fysiske verden, blir utkonkurrert. For fysiske butikker blir det i 
tiden fremover viktigere å måle “opplevelse per kvadratmeter” 
enn “salg per kvadratmeter”.

Hvilken ekstra verdi gir det å bruke sin tid i en fysisk versus en 
online butikk? Det er spørsmålet retail-bransjen må finne svaret 
på: “Som Specsavers sier, Vi jobber kontinuerlig med å sikre 
god opplæring og utvikling av våre partnere og medarbeidere 
for å kunne gi best mulig kundeopplevelse i butikk”. De leverer 
kvalitet og god verdi på en profesjonell måte, innenfor et 
område som foreløpig ikke enkelt kan digitaliseres.

Bransje 

CEE  
score  
2018 6.87

Detaljhandel

“Jeg elsker 
Zalando, de har så 
mye fint og så godt 
utvalg. Man trenger 
ikke engang å gå 
utenfor huset for 
å kjøpe. Man kan 
prøve alt hjemme 
og ha fred og ro, 
helt fantastisk!” 
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Tett på

Stormberg – den 
samfunnsengasjerte lillebroren
- Det er ikke den sterkeste 
som overlever, men den mest 
tilpasningsdyktige, sier daglig leder 
og grunnlegger Steinar J. Olsen i 
Stormberg, som har levert overskudd 
i 18 av 20 år i en særdeles tøff 
sportsutstyrbransje. 

I 1998 hadde Stormberg fire ansatte og en omsetning på 
3,8 millioner kroner. I 2016 var antall medarbeidere 360 
og omsetningen 363,5 millioner. I 2014, 2015 og 2016 ble 
Stormberg kåret av folket til Norges mest bærekraftige bedrift 
i Sustainable Brand Index, og i 2018 havnet de på tredjeplass, 
bak NSB og Flytoget.

Stormberg er et annerledes selskap. Gründeren har et 
brennende samfunnsengasjement, og mener at alle mennesker 
fortjener en sjanse uansett hvilken fortid de har. Derfor har 
Stormberg også satt seg mål som ikke handler om kroner og 
øre. 25 prosent av de ansatte har en bakgrunn som gjør det 
vanskelig å få innpass i arbeidslivet.

I undersøkelsen vår havner Stormberg på 11. plass, en veldig 
sterk plassering gitt bransjen de er i. Nærmeste konkurrent 
havner 40 plasser lenger ned.

Kundeopplevelse – noe større enn en 
handleopplevelse?
- En viktig nøkkel er at vi er et verdidrevet selskap med en 
misjon om å gjøre verden til et litt bedre sted, sier Steinar J. 
Olsen entusiastisk på telefonen, i bilen på vei fra Kristiansand 
til Oslo. 

- Vi har klart å gå fra ord til handling når det gjelder å ta 
samfunnsansvar. Dette har bidratt til at vi har veldig engasjerte 
og lojale medarbeidere, som finner mening med jobben de gjør. 
Det gjør at de leverer gode opplevelser til kundene. Stormberg 
har også fra første dag vært en kundefokusert virksomhet. 
Medarbeiderne vet at det ikke daglig leder som betaler lønnen 
deres, men at det er kunden, sier han.

Olsen fortsetter med en historie for å illustrere poenget: 

- I 2011 ga jeg ut en bok, “Samfunnsansvar – fra ord til 
handling”. Der hadde jeg skrevet ordet kunde med stor K 
gjennom hele boken. Forlaget mente at dette måtte være en 
skrivefeil, ler han, og trekker frem enda et eksempel:  

“Vi tror at en  
verdidrevet merkevare 
som Stormberg, stiller 
sterkt i et marked 
hvor det blir flere 
valgmuligheter. Kunder 
vil da blir mer bevisste på 
hvem de er og hvem de 
handler med”
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- Ved hovedkontoret ligger Stormbergs største butikk på 
1500 kvadratmeter. Vi som jobber i Stormberg har våre 
parkeringsplasser lengst fra inngangen. Kundenes plasser 
ligger nærmest. Et tydelig signal både til kunder, og ikke minst 
ansatte. Kunden er sjef!

Tillit handler om åpenhet
Hos Stormberg bygges tillit gjennom aktiv dialog, åpenhet 
og gjennomsiktighet. Sosiale medier brukes utstrakt for å 
holde dialogen med kunden, og viktig tema tas opp der. Det 
kan for eksempel handle om inkludering og mangfold på 
arbeidsplassen, etisk handel eller hvordan de jobber med 
bærekraft. Kundene setter stor pris på dette, og det har vært 
en positiv og nyttig dialog hvor Stormberg lærer mye om hva 
kundene er opptatt av. 

For en organisasjon opptatt av integritet er åpenhet og 
gjennomsiktighet viktig. Steinar J. Olsen forteller om 
utfordringer og dilemmaer de står overfor, eksempelvis 
gjennom produksjon i asiatiske land. De var den første 
merkevaren i Norge med åpne fabrikklister med detaljer om 
hvor klærne er produsert. 

I dag blir det sett på som en forutsetning for at 
merkevareprodusentenes arbeid med etikk og miljø skal være 
troverdig.

- I Stormberg er vi ærlige om forbedringsområder, og denne 
gjennomsiktigheten tror jeg kundene verdsetter i stadig større 
grad. Vår holdning til merkevarearbeid er at det skal være 
konsistens mellom det vi sier og det vi gjør. Dette betyr jo da at 
det blir enklere å levere på forventninger i møte med kundene, 
sier grunnleggeren.

Den genuine interessen for kunden gjør også Olsen til en 
annerledes toppleder. Han leser det meste av det som er i 
Stormberg sine sosiale medier, og oppfordrer kundene til å ta 
kontakt direkte. Mye svarer han på selv, og han passer alltid på 
at alle får et godt svar. 

Digitaliseringen – hvordan vokse videre?
Men hvordan skal lille Stormberg fortsette sin vekst i en stadig 
mer digitalisert verden? Frykter de ”Amazon-effekten” også 
i norsk sportsbransje, hvor store plattformer bruker en data-
drevet tilnærming for å spise markedsandeler? Hva er det ved 
Stormberg som gjør selskapet motstandsdyktig? 

- Den digitale konkurransen kommer til å bli sterkere. Men 
vi tror at en verdi-drevet merkevare som Stormberg stiller 
sterkt i et marked hvor det blir flere valgmuligheter. Kunder 
vil da blir mer bevisste på hvem de er og hvem de handler 
med. Stormberg har aldri hatt typisk vekstambisjoner, men 
veksten har kommet gjennom at vi har tatt vår del av ansvaret 
for samfunnet, fokusert på kunden, gitt kunden mye turtøy for 
pengene og bygget stein for stein, sier Olsen.  

- Det betyr ikke at vi ikke omfavner digitalisering. Tvert imot. 
Vi var tidlig ute med nettbutikk i 2008, og har nå integrerte 
salgskanaler på tvers av web, mobil og butikk. Det betyr at det 
er fritt for kunden å velge hva som passer best, og det totale 
sortimentet er tilgjengelig på tvers av butikk og web. 

Ved siden av inkludering og bærekraft, er innovasjon den tredje 
verdien hos Stormberg. Dette stimulerer til nytenkning og 
medarbeidere som tør å eksperimentere. 

- Forandring er det eneste konstante. Det gjøres løpende 
oppgradering av den digitale plattformen. Personalisering og 
bruk av kunstig intelligens bygges inn for å kunne gi like god råd 
på web som i butikk. Det satses også tungt på mobilkanalen, 
hvor vi ser den klart største veksten. Og på lageret er det 48 
roboter som pakker for en utsendelse kunden kan få i butikk, på 
jobben eller hjemme, sier Olsen.
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Den tilpasningsdyktige som overlever
For å vite hva kundene er opptatt av, spør Stormberg 
dem kontinuerlig. De har løpende avstemminger knyttet 
til produkter, design og fargevalg på kolleksjoner, og 
de sender tusenvis av mailer for å få feedback. Denne 
kundefeedbacken gir mulighet for å lære. 

- Det er ikke nødvendigvis den største aktøren som 
overlever, sier Steinar J. Olsen og trekker paralleller med 
Darwin sitt sitat: 

- Det er ikke den sterkeste, men den mest 
tilpasningsdyktige!

Score på de seks pilarer vs. 
snittet i Norge:

Personalisering 7,28 (7,02)

Integritet og tillit 7,54 (7,03)

Tid og innsats 7,68 (7,22)

Problemløsning 7,32 (6,77)

Forventinger 6,56 (6,30)

Empati  6,61 (6,16)

CEE score 7,21

CEE score Norge 6,80

Dette sier personer i undersøkelsen 
om Stormberg:

“Handler ofte der i butikken. Gjør det fordi de gjør mye 
godt for samfunnet.”

“Veldig viktig å kjøpe etisk i disse dager med 
skatteparadiser etc. Har sans for verdiene, 
og prøver å kjøpe det jeg trenger av denne 
type produkter der!”

“Veldig serviceinnstilte. Lett å kommunisere 
med!”

CEE score 
detaljhandel 6,87
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Bransjeoverblikk

Dagligvare
Dagligvarebransjen i Norge domineres 
av tre store grupper som eier 
merkevarene vi har kartlagt i årets 
undersøkelse; Norgesgruppen (Kiwi, 
Meny, Joker), Coop (Extra, Obs) 
og Reitangruppen (Rema 1000). I 
motsetning til flere andre land, havner 
bransjen totalt sett et stykke under 
toppen på kundeopplevelse. 
I Norge havner bransjen på en femteplass, mens den 
for eksempel i Storbritannia kommer helt på topp. Dette 
skyldes nok flere faktorer som små butikker, hyppig 
handlefrekvens, få online tilbydere, begrenset vareutvalg, 
og lite bruk av teknologi i butikker, men indikerer likevel 
et potensiale for å differensiere seg på kundeopplevelse i 
tiden fremover.

Øverst i årets undersøkelse havner Kiwi, men totalt sett 
er det ikke store skiller mellom de i toppen. Kiwi har vært 
bevisst på sin merkevarebygging, prisstrategi og fokus på 
frukt og grønt, noe som kan forklare det gode resultatet.

Norge er et utpreget tradisjonelt land når det gjelder 
dagligvarehandel. Det meste av handelen skjer i 
nærområdet der vi bor, og vi bruker 3-4 ulike butikker 
for å dekke behovet. Vi handler ofte og smått, gjerne 
3-4 ganger i uken, og de fleste butikkonseptene på 
tvers av merkevarer oppleves like. Det er flere likheter 
mellom Kiwi, Extra og Rema 1000 enn det som skiller. 
Ifølge Næringsorganisasjonen Virke har vi Europas 
største butikktetthet, noe som gjør oss lite lojale mot de 
enkelte merkevarene. 

#5 
Bransjerangering

Merkevare Plass 

Kiwi #16

Obs #21

Meny #30

Extra #31
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Disse handlevanene gjør det igjen vanskelig for netthandel 
å etablere seg. Ifølge en undersøkelse gjennomført av 
analyseselskapet Nielsen, har kun 12 prosent av befolkningen 
handlet mat på nettet det siste året (Q2 2017). Dette var 
en dobling fra året før, men fortsatt en lav prosentandel 
sammenlignet med ledende land som Sør-Korea, USA og 
Storbritannia. Kun 1 prosent av totalomsetningen på 170 
milliarder kroner kom fra netthandel. Tallene viser imidlertid at 
8 av 10 forbrukere som handler mat på nett, ønsker å fortsette 
med det.   

Ser vi til Storbritannia, har vi merkevaren Ocado som havner 
på topp 10-listen. Det nettbaserte supermarkedet har en 
datadrevet tilnærming til bransjen og virksomheten, slik som 
Zalando og Amazon. De har over 1000 tekniske ansatte, blant 
annet utviklere, ingeniører og forskere, som kontinuerlig jobber 
med plattformen for optimalisering av kundens opplevelse. De 
bruker maskinlæring for å kategorisere tilbakemeldinger, skaper 
en enkel og intuitiv handleopplevelse og tilbyr prisgaranti og 
fleksible hjemleveringer. 

Økte forventninger til hva som er enkelt, samt ønsket om 
personalisering, vil være underliggende drivere for økt 
netthandel. Slik butikkopplevelsen er i dag, gir kundereisen 
i butikk for lite verdi til at den ikke kommer til å bli 
utfordret. Problemet for netthandel er ulempen med selve 
kjøpsopplevelsen på nett, kundens opplevde kvalitet på det som 
blir levert, samt manglende fleksibilitet i levering. De nærmeste 
årene vil vi se både bruk av teknologi i butikk, inspirert av 
Amazon Go, og store forbedringer i netthandel.

De som tar markedsandeler, er de som klarer å bygge en 
opplevelse som sparer kunden for tid og innsats, gir inspirasjon 
underveis og som greier å skreddersy produkter og opplevelser 
til den enkelte forbruker. 

Bransje 

CEE  
score  
2018

“Kiwi er den butikken 
jeg liker best, de har 
gode tilbud, alltid 
hyggelig og vennlig, 
godt organisert butikk.”

6.72

Dagligvare 
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Bransjeoverblikk

Reise og hotell
Fremtidens vinnere innen reise og 
hotell er de som greier å skape en 
kundeopplevelse der enkelhet i forkant 
følges opp av personaliserte muligheter 
underveis og rask problemløsning om 
noe uforutsett oppstår.
En bransje som lever av å skape opplevelser for kundene, 
havner på topp i årets KPMG-undersøkelse. Av 14 kartlagte 
merkevarer innen reise- og hotellbransjen, er 9 blant topp 
50. Dette er bransjen med merkevarer som gjør det best 
totalt sett, med en score på 6,93.

Vi har kartlagt hoteller (Nordic Choice, Scandic og Thon), 
flyselskaper (SAS, Widerøe og Norwegian), tog/trikk (NSB, 
Flytoget og Ruter), reiseselskaper (Apollo og TUI) og 
cruiseselskaper (Color Line og Stena Line).

Dette er en sektor med store variasjoner, men som er 
ledende på innovasjon og leveranse av god kundekvalitet 
– et mønster vi også ser globalt. Det er økende fokus på 
skreddersøm av opplevelser, både ved å fokusere på de 
viktigste kundegruppene, og å bruke personalisering for å 
levere det den enkelte kunde ønsker. 

Fly
De to selskapene som kommer med på topp 50-listen er 
Widerøe (#32) og SAS (#38). Pris er fortsatt en viktig faktor 
i valg, men på topp 50 er det to selskaper som ikke anses 
som prisledende som kommer best ut. Selskapenes største 
differensiator er deres evne til å løse problemer når de 
oppstår, i tillegg til å vise empati. Tradisjonelle flyselskap 
synes her fortsatt å ha en fordel. Når det gjelder oppfattelse 
av verdi, kommer både Widerøe og SAS svakt ut. 

Utfordringen for samtlige aktører i bransjen er å levere 
både god verdi og en god kundeopplevelse, noe som 
gjør digitalisering og ytterligere segmentfokus viktig. En 
helhetlig opplevelse som fokuserer på kundereise og bruk 
av ressurser innenfor det enkelte kundesegment, er nå 
blitt viktigere. 

#1 
Bransjerangering

Merkevare Plass 

Color Line #3

Nordic Choice #5

Scandic #6

Flytoget #14

Apollo #24

TUI #25

Widerøe #32

Thon Hotels #34

SAS #38
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Globalt er det Singapore Airlines som levere de beste 
opplevelsen i KPMGs kartlegging. De har et kontinuerlig 
fokus på å levere fremragende service og opplevelser for alle 
passasjerer. Ledere overvåker dette kontinuerlig, de rette 
ansatte rekrutteres, trenes og gis myndighet slik at de kan 
gjøre sitt aller ytterste for kundene. De ansatte forstår hvor 
grensene for deres handlingsrom går, og belønnes når de gjør 
en ekstra innsats.

Hotell
Alle tre hotellkjeder vi har sett på havner blant topp 50, og to av 
dem er også på topp 10-listen - Nordic Choice (#5) og Scandic 
(#6). Hotellkjeder havner ofte på topp på kundeopplevelse, og 
har lenge vært forbilder for virksomheter i andre bransjer med 
sin evne til å skape minneverdige opplevelser for gjestene sine. 
Med digitalisering øker både mulighetene og utfordringene, 
men ledende hotellkjeder synes å håndtere dette bra. 

AirBnB er en aktør som utfordrer hotellbransjen, men foreløpig 
lever de godt side ved side. Tall fra Virke viser at de fleste 
hoteller hadde en økt eller uendret omsetning fra 2016 til 2017. 
Hotellbransjen trenger imidlertid å forstå og tilpasse seg de 
underliggende preferansene som driver veksten hos AirBnB 
og nye hotellkonsepter. Unge segmenter krever hoteller med 
miljøprofil, samfunnsansvar, digitale løsninger, enkelhet og 
hverdagsluksus, og er ofte ikke så opptatt av at rommet skal 
være stort.

De som lykkes, vil ta utgangspunkt i den helhetlige opplevelsen 
til gjestene, og da spesielt opplevelsene før gjestene ankommer 
hotellet og underveis i oppholdet. Den rette kombinasjonen 
av enkelhet som digitale løsninger kan gi, troverdig håndtering 
av kundenes data og hotellenes evne til å gi kundene et 
minneverdig, lokalt opphold, er det som vil skape neste års 
norgesmestere i kundeopplevelse. 

Tog og cruise
Color Line (#3) og Flytoget (#14) havner også blant topp 50 i 
årets undersøkelse. Både cruise og tog handler om transport, 
men cruise skiller seg klart ut her i at selve reisen er det som 
er opplevelsen. I enda større grad enn hotell, er opplevelsen 
om bord essensiell. Selve kundereisen inneholder mange faser 
og punkter hvor det kan gjøres forbedring, og hvor teknologi 
kan bidra.

For togselskaper handler det fortsatt mye om selve bestillingen, 
som skal være så enkel som mulig. Dette er også en viktig del 
av cruiseselskapenes fokus, men i og med at mesteparten av 
tiden brukes om bord på båten og det er der kundene bruker 
mest penger, er det også her fokuset vil være fremover. Ny 
teknologi, slik som mobilapper, vil hjelpe gjestene å finne frem 
på skipet, finne ut hvor barna befinner seg, booke utflukter, 
kjøpe spesialtilbud og mye mer. Tilgang til internett både på tog 
og fly er et åpenbart tilbud som alle må levere på. 

“Nordic Choice: 
Fantastisk opplevelse 
hele helgen, med 
vennlig og hyggelig 
betjening både i 
resepsjon, restaurant 
og badeområde. 
Serviceinnstilt og vennlig. 
Frister til gjentakelse. 
Verdt hver en krone, 
selv om turen i seg selv 
var dyr .”

Bransje 

CEE  
score  
2018 6.93

Reise og 
hotell
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Excellence handler om holdning og 
tankesett. Det er et stadig ønske 
om å lære fra de beste, å sette seg 
ambisiøse mål og verdsette det å 
være ekstraordinært god. 
Organisasjoner som konsekvent skaper fremragende 
kundeopplevelser, kan beskrives slik: 

De brenner for å levere feilfrie 
kundeopplevelser

Ledelsen følger kontinuerlig opp på 
forretningsdriverne

De sammenligner seg med de beste i 
klassen, uavhengig av bransje og geografi 

De har en klar, prioritert plan for excellence

De har en godt definert metode som 
favner hele organisasjonen i design av 
kundeopplevelser

Excellence gjelder alt en bedrift gjør, men samtidig 
er det ett område der de som er ledende på 
kundeopplevelse skiller seg ut: Evnen til å forstå 
kundenes behov – i dag og i morgen.  

Å forstå 
morgendagens 
kunde

Excellence 

For å designe morgendagens 
kundeopplevelse, trengs det dyp 
kundeforståelse.  
Etter hvert som digitaliserte og automatiserte løsninger 
videreutvikles, vil de i stadig større grad uformes for 
å løse hverdagsproblemer. Men for å finne ut hvilke 
hverdagsproblemer som kan løses ved hjelp av ny teknologi, er 
det avgjørende å ha innsikt i hvordan kundene utvikler seg. 

Virksomheter domineres gjerne av en “innenfra og ut-
tankegang” – hvor de betrakter verden på bakgrunn av det som 
historisk sett har vært suksessoppskriften for organisasjoner. 
Men teknologi skaper disrupsjon, og kundetrender er i 
kontinuerlig endring, noe som gjør at denne tilnærmingen i 
dag begrenser virksomhetens vekstpotensial. I stedet handler 
det om å tenke “utenfra og inn” – der kundenes liv og behov 
kommer først, og former organisasjonens strategi. 

Selv om de to tilnærmingene fremstår som to alternative veier 
å gå, er vår erfaring at ledende organisasjoner gjør begge deler 
samtidig. De anerkjenner at dersom de ønsker å møte kundens 
fremtidige behov før konkurrentene, må de klare å forutsi 
kundenes behov før de melder seg.

Som Apple-gründer og tidligere toppsjef Steve Jobs sa det: 
«Kom nærmere kunden enn du noensinne har vært. Så 
nært at du kan fortelle dem hva de trenger, lenge før de selv 
forstår det». 

Innen 2019 vil millenniumsgenerasjonen (generasjonen født 
fra starten av 1980-tallet til midten av 1990-tallet) være større 
enn babyboomerne (generasjonen født i årene etter andre 
verdenskrig fra og med 1946 til rundt 1960). 
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Millenniumsgenerasjonen kjennetegnes ved at de: 

Er ekstremt tett knyttet til sine 
mobile enheter

Er mobile og bytter gladelig fra ett 
selskap til et annet, dersom de 
finner en bedre kombinasjon av 
verdi og opplevelse

Bruker sosiale medier som sitt 
viktigste kommunikasjonsmiddel

Foretrekker selskaper som har en 
meningsfull misjon og verdier som 
samsvarer med deres egne

Verdsetter bekvemmelighet 
og individuell tilpasning 
(personalisering)

Har lav tillit til etablerte 
institusjoner

Generasjonssurfing 
Dersom virksomheter vil forstå forventningene 
kundene kommer til å ha i fremtiden, må de se på 
millenniumsgenerasjonen, generasjon Z og foreldrene til 
begge disse på samme tid. Det å kunne skjønne hvordan 
endringer henger sammen og konsekvensene av dem, kalles 
“generasjonssurfing” – en prosess som fokuserer på de 
demografiske faktorene bak kundenes behov.

Prosessen anerkjenner at livsfasene endrer og utvider seg, og 
at livshendelser ikke lenger er like forutsigbare. Enkelte livsfaser 
er vedvarende, men måten de ulike generasjonene tilnærmer 
seg og går gjennom disse fasene, er i endring. For selskaper 
betyr denne utviklingen at alt som blir gjort må forankres 
i kunden. 

Den underliggende motivasjonen, oppmerksomheten, 
forbindelsene, klokken og lommeboken deres må betraktes på 
en ny måte. Slik kan man forutsi behov, atferd, prioriteringer 
og valg i det de beveger seg fra én livsfase – eller bølge – til 
en annen. 

Forståelse for at livshendelser er i endring, kan hjelpe bedrifter 
med å forutsi nye behov og preferanser, som igjen kan 
imøtekommes på en god måte. 

Babyboomernes ekkoeffekt
For første gang på mange generasjoner ser vi at foreldrene 
lærer av barna, og ikke motsatt – et fenomen som kalles 
«babyboomernes ekkoeffekt». Det mest åpenbare eksempelet er 
når digitale og sosiale medier og avanserte teknologier først tas 
i bruk av millenniumsgenerasjonen, og deretter introduserer for 
foreldrene. Foreldregenerasjonen med babyboomere påvirkes i 
stor grad av barna, kanskje mer enn noen tidligere generasjoner.

Utfordringen for bedrifter som ønsker å tjene på denne 
demografiske effekten, er å levere en mobil, helhetlig og digital 
kundeopplevelse som er rimelig, bærekraftig og meningsfull. 
Kunstig intelligens, chatbots, virtuelle agenter, tekst-til-tale og 
en rekke maskinlæringsteknologier skaper en plattform for å 
engasjere denne gruppen på en måte som samsvarer med 
deres verdensbilde.

“De beste opplevelsene vi har 
skaper våre forventninger”.

Meg, mitt liv, min lommebok
KPMG Global Customer Insights.
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Kort oppsummert:
 – Det er store forskjeller mellom de demografiske 

generasjonene. Behovene hos den digitale 
generasjonen, såkalte digital natives, er veldig ulike 
behovene hos deres foreldre og besteforeldre

 – De “5 Mys” gir et rammeverk, ikke bare for å forstå 
disse behovene, men også for å utvikle en god 
respons

 – Det kreves en virksomhet som parallelt tenker 
“utenfra og inn” og “innenfra og ut” 

 – I en teknologisk drevet verden er det for sent å 
levere morgendagens teknologi i morgen – det 
trengs umiddelbar handling og eksperimentering 

 – Ledende selskaper utvikler sine egne “laboratorier” 
for å utvide de teknologiske grensene

Min motivasjon

Vis at du forstår meg, hva som påvirker 
meg og hva som motiverer meg.

Konsekvenser for virksomheten 

Ved å vite hva kundene verdsetter i en 
opplevelse, og hva som er påvirkende 
faktorer, kan man prioritere innsatsen der 
den har en faktisk effekt.

Min klokke

Hjelp meg med å balansere tiden min og 
få mest mulig ut av den.

Konsekvenser for virksomheten

Ved å identifisere de nye livshendelsene 
oppstår nye muligheter for å bygge 
kundelojalitet.

Min oppmerksomhet

Bryt gjennom støyen for å bygge en 
relasjon til meg.

Konsekvenser for virksomheten

Gjennom å vite hvordan kundenes 
oppmerksomhet fanges, blir det lettere 
å styre ressurser mot øyeblikkene som 
betyr noe. Det vil gi en høyere ROI.

Mine forbindelser

Forstå hvordan jeg samhandler med andre 
digitalt, og hjelp meg med å få teknologien 
til å avlaste meg.

Konsekvenser for virksomheten

Gjennom å forstå kundens forbindelser 
og samhandling, kan data benyttes for å 
skape relevans og innsikt som kan bidra til 
å skape handling.  

Min lommebok

Forstå hvordan jeg prioriterer tid og 
penger.

Konsekvenser for virksomheten

Ved å forstå kundenes prioriteringer av 
tid og penger, er det mulig å identifisere 
lønnsomme kunder og forventninger.

Teknologien gir muligheter 

Hos ledende selskaper er det fire områder hvor teknologiene 
spiller en viktig rolle i kundeopplevelsen:

 – Gi ansatte de verktøyene og den informasjonen de trenger 
for å løse kundeforespørsler ved første kontakt

 – Lever høy grad av personlig tilpasning og 
kundeengasjement gjennom hele kundereisen

 – Kom kundenes problemer i forkjøpet ved bruk av 
fjerndiagnostikk og teknologier muliggjort av internett

 – Forbedre kundehenvendelser og klagehåndtering ved å ta i 
bruk flere kontaktflater, men sikre at de er samkjørte

For mange selskaper står det fortsatt store hindre i veien 
for å sikre verdi fra denne typen teknologi. Silobaserte 
organisasjoner, vertikale systemer, utdatert infrastruktur og 
begrensede ressurser omformes for å skape morgendagens 
kundeopplevelse.
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Personalisering Integritet Forventninger

Min motivasjon

Kjenn meg som et individ

• La meg bidra til ditt formål

• Bidra til mine mål i livet

• Vær uforglemmelig

Tiltrekk og behold min 
oppmerksomhet

• Vær åpen, ærlig og 
transparent 

• Reduser negativ sosial og 
miljømessig effekt

Forutse mine behov

• Forutse og løs mine 
problemer

Millenniums-generasjonen

1. Styres av livshendelser 
– stifter familie senere

2. Styres av mening, ikke 
penger

3. Styres av verdier – behov 
for å påvirke verden

4. Tiltrekkes av selskaper  
med et høyere formål

5. Multitaskere

6. Flittige i sosiale medier

7. Umiddelbar belønning
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Excellence

• Vil ha et interessant liv
• Organisert rundt 

kunden

Engasjement

• Samsvar mellom 
ansattopplevelsen og 
kundeopplevelsen

• Motivasjon og 
lidenskap

Gjennomføring

• Detaljfokus
• Kontinuerlig  

overvåkning

Min oppmerksomhet Min tilknytning

Morgendagens opplevelse – i dag

© 2018 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.66



Hjelp meg med  
multitasking

• Forenkle kundereisen

• Bruk skjult intelligens til å 
forenkle livet mitt

Tilrettelegg for min tilknytning til andre

• Hjelp meg med å løse 
hverdagsproblemer gjennom ditt 
økosystem

• Hjelp meg med å prioritere tid, penger 
og gjeld

1. Vil ha et interessante liv

2. Uavhengige

3. Bekymret for 
studiegjeld

4. Samvittighetsfulle

5. Misliker risiko

6. Knyttet til internett

7. Sårbare for negative sider 
ved internett – ensomhet, 
angst
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Problemløsning Tid og innsats Empati

Min klokke Min lommebok

Gjennomføring

• Detaljfokus
• Kontinuerlig  

overvåkning

Økonomi

• Kobling mellom 
kundeopplevelse  
og verdi

• Optimalisere 
opplevelsen

Spydspiss

• Misjon og 
merkevarehistorie

• Gjennomsyrer 
helheten

Generation Z
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God gjennomføring krever at man er 
detaljorientert, løpende følger opp at 
leveranser er konsistente og bruker 
kundenes tilbakemeldinger til å drive 
kontinuerlig forbedring.
Innsikt i kunde- og ansattopplevelsen kommer fra 
mange kilder. Ledende selskaper sikrer en fremragende 
gjennomføring ved å håndtere sitt økosystem for innsikt 
på en god måte. Det handler om at:

Alle deler av organisasjonen er sentrert rundt 
kunden 

Driftsmodellen er tilpasset kundens behov og 
kundereiser  

Alle siloer som skaper friksjon for kunden, er 
fjernet 

Kunden er sammenkoblet med organisasjonen 
gjennom en kontinuerlig dialog som sikrer 
nærhet i kunderelasjonen 

Beslutninger er forankret i innsikt fra 
kundeprogrammene

Det er utviklet rammeverk for kontinuerlig 
overvåking av gjennomføring  

Det krever også en veloverveid implementering 
av ny teknologi, ofte i et test- og læringsmiljø. 
Morgendagens teknologi vil raskt bli en del av hverdagen. 
Brukeropplevelse er en viktig kilde til informasjon 
for fremtidsrettede organisasjoner. I dette miljøet er 
tilbakemeldingene fra kundene, i sanntid, viktigere enn 
noensinne.

Morgendagens teknologi 

Å skape en 
intelligent 
kundeopplevelse

Execution

Ny teknologi er i ferd med å 
forvandle kundeopplevelsen. KPMGs 
undersøkelse viser at mange av de 
ledende selskapene allerede har tatt 
i bruk ny teknologi på en måte som 
skaper konkurransefortrinn. Men med 
teknologiens raske endring, er selskaper 
nødt til å ta klare valg om hva de skal 
investere i, og prioritere ressurser.  

“61% av organisasjoner som 
effektivt utnytter digital teknologi 
ser høyere inntektsvekst enn 
konkurrenter”. Harvey Nash, KPMG 
CIO Survey 2018
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10 years

Human 
augmentation

Artificial general 
intelligence

Virtual 
assistants

Cognitive 
computing

Deep learning

Software-defined 
security

Brain computer 
interface

Nanotube 
electronics

Neuromorphic 
hardware

Cognitive 
expert 
advisors

Blockchain

IoT platform

Conversational 
user interfaces

Smart dust
4-D printing

Volumetric 
displays

Digital twin

Autonomous 
vehicles

Quantum 
computing

Smart robots

Drones
Augmented  
data discovery

Virtual 
reality Connected 

home

Edge computing

Serverless PaaS

5G

Machine 
learning

Augmented 
reality

15 years

5 years

Påvirkning 

Moderat

Transformasjon 

Høy 

Virkelighetsnær 
opplevelse 

Digital plattform 

Kunstig intelligens 
Virkelighetsnær opplevelse, 
kunstig intelligens og digital 
plattform 

Type teknologi 
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For mange selskaper ligger 
kompleksiteten ikke nødvendigvis i 
å mestre teknologien, men i å skape 
reglene og få innsikten som vil gjøre 
den mest mulig effektiv for kunden. 
Det krever tilgjengelig kundedata, 
i sanntid, som er presis og innehar 
høy kvalitet – supplert med dyp 
innsikt i kundens livsstil og behov. 

Blockchain 
Blockchain lover mye når det kommer 
til sikkerhet og integritet for betalings- 
og kontraktsadministrasjonssystemer. 
Men det er viktig å merke seg at dette 
er en infrastrukturteknologi, ikke en 
disruptiv teknologi. Den er kanskje mest 
kjent for å skape et grunnlag for sikker 
bruk av kryptovaluta som for eksempel 
Bitcoin, men benyttes også av ulike 
bedrifter og bransjer for å administrere 
kundedata i et mye sikrere og mer 
transparent miljø. Det kreves imidlertid 
en kritisk brukermasse før den blir en 
massemarkedsteknologi. 

API-er
API-er muliggjør et bredere økosystem 
av leverandører og samarbeidspartnere. 
De forenkler overføring av data mellom 
applikasjoner og sparer dermed tid og 
arbeid for både selskaper og kunder. 
Alibaba og Alipay, to ledende selskaper 
i Kina, har bygget virksomheten sin på 
integrasjon av API-tilgang i plattformene 
sine slik at det enkelt kan utveksles 
informasjon og data mellom apper og 
kjernesystemer. Vi vil se en økende bruk 
av API-er og mikrotjenester i norske 
virksomheter, og de er kritiske for å sikre 
sømløshet på tvers av digitale og fysiske 
kanaler i kundefront.

Mobil 
Etterhvert som smarttelefoners 
prosesseringskraft har skutt fart, og 
selskaper har begynt med “mobile 
first”-utvikling, blir stadig mer avanserte 
apper gjort tilgjengelige for mobile 
teknologier. Hotellbransjen var tidlig ute 
med å sammenkoble mobilteknologi 
med hotellsystemer, og tilbyr i 
økende grad «digitale nøkler» som gir 
kundene en enklere innsjekkings- og 
hotellopplevelse. 

Kort oppsummert:
 – Det trengs eksperimentering og hyppige 

gjentagelser for å lykkes med ny teknologi

 – De nye teknologiene kan akselerere bruk av 
personalisering og redusere tid og innsats, 
noe som vil gjøre livet enklere for kunden

 – Organisasjoner må på et grunnleggende 
nivå danne en digital ryggrad (tenk API og 
mikrotjenester) som forener front office- og 
back office-funksjonene 

 – Vellykket teknologiimplementering krever en 
dyp forståelse av kundene, deres livsstil og 
problemene de støter på i hverdagen 

 – I kjernen av innovasjon ligger etnografiske 
designmetoder som identifiserer kundens 
‘jobs to be done’ 
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Tingenes internett (IoT) 
I nær fremtid kommer det til å være 
milliarder av forbindelser mellom 
enheter i hjemmet, bilen og kontoret. 
Ledende selskaper utforsker hvordan 
denne tilkoblingen, og flodbølgen av 
data, skal administreres og utnyttes. 
British Gas i Storbritannia er med sitt 
Hive-produkt tidlig ute med å skape det 
sammenkoblede hjemmet.

3D-printing 
Utskrift av fysiske reservedeler og 
serviceelementer er i sin spede 
begynnelse, og 3D-print til privatbruk er 
fremdeles dyrt. Allerede nå ser vi starten 
på at 4D-utskrift med «selvhelbredende» 
produkter blir neste generasjon, og 
selskaper er i gang med å klekke ut 
ideer om hvordan de skal utnytte denne 
teknologien. Lege- og tannlegebransjen 
er tidlig ute med å ta i bruk denne 
typen teknologi. 

Droner 
Selv om mye medieoppmerksomhet 
vies bruken av droner som 
leveringsmekanisme i distriktsområder, 
finnes det også andre kommersielle 
bruksområder for droner. Statnett er 
nå i gang med et prosjekt for å bruke 
droner til å inspisere kraftsystemet, og 
derigjennom bli mer effektive og jobbe 
mer moderne. Det skal bidra til å sikre 
strømforsyningen enda bedre enn i dag.  

Data og analyse
Spesielt prediktiv analyse viser seg å 
være et kraftfullt verktøy. Da Netflix 
laget en modell (basert på maskinlæring) 
for å forutsi hvilke filmer kundene ville 
se, var anbefalingene riktige rundt 75 
prosent av tiden. Dataenes evne til å 
forutsi, gjør dette til et område med rask 
utvikling rettet mot personlig tilpasning 
og skreddersøm. Koblingen mellom 
kundeopplevelse, prediktiv analyse 
og teknologi vil prege utviklingen de 
kommende årene.

Intelligent automasjon (fra RPA til AI)
Roboter er blitt brukt i produksjon, logistikk 
og på lager i flere år. Det er nå bruken 
av software-roboter i kundemiljøet som 
endrer måten tjenester leveres. Denne 
automasjonen kan være regelstyrt (RPA) 
i sin enkleste form, eller drevet av former 
for kunstig intelligens. Det vil kunne styre 
opplevelsen både for kunde og ansatt.

Chatbots 
Chatbots av kunstig intelligens (AI) på toppen 
av gode datasett, gir kunder umiddelbar 
tilgang til kundeservice 24/7, på tvers av apper, 
på nettet, via SMS og direktemeldinger. AI kan 
også forbedre en kundeservicemedarbeiders 
evne til å ta beslutninger, og gir tilgang til 
kompleks informasjon, umiddelbart, med bare 
noen få tastetryk

AR og VR 
Kiwibank har i flere år brukt AR (augmented 
reality) i sin boligkjøpsapp. Når brukeren skanner 
en gate de er interessert i å bosette seg i, henter 
appen inn informasjon om den enkelte bolig på 
skjermen. I detaljhandelen brukes teknologien 
eksempelvis til å vise kundene hvordan de 
kan se ut i ulike antrekk. Reisebyråer bruker 
VR (virtuell virkelighet) til å gi virkelighetsnære 
opplevelser ved valg av reisemål 

Cyber 
Cybersikkerhet er blitt en kritisk faktor i det 
digitale samfunnet. Etterhvert som Tingenes 
internett utvikler seg, er det helt avgjørende 
at data og personopplysninger beskyttes og 
sikres, noe som også er kritisk for en kundes 
tillit til den enkelte organisasjon.  

Tale/naturlig språkprosessering (NLP)
Dyp maskinlæring gjør at maskiner kan 
gjenkjenne, bearbeide og handle på 
talebaserte kommandoer. Virtuelle assistenter 
er i ferd med å bli en del av livene vår, tenk 
Siri og Google Assistant. USAA (bank i USA) 
har utviklet en egen personlig assistent som 
gjennom finanstjenestetale er opplært til å 
assistere medlemmene.

Her er et raskt blikk på noen av de viktigste teknologiene 
som enten er tatt i bruk eller testes i dagens marked: 
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Blockchain 

API

Mobil

Tingenes internett

3D-printing  

Cloud

Droner

Data og analyse

Intelligent automasjon

Utvidet virkelighet og virtuell virkelighet

Cyber

Tale /naturlig språkprosessering (NLP) 

For noen handler det om å teste og lære. For andre finnes det 
klare bruksområder. Uansett gjør disse selskapene en innsats 
for å forstå styrkene og begrensningene i teknologien, og de 
tar den i bruk før de blir allmenn eie.  

Som vi ser nedenfor, er personalisering, samt tid og innsats, de to pilarene i kundeopplevelsen som vil dra størst nytte av den nye 
teknologien: 

Big data for å skape en personlig 
tilpasset opplevelse 

Prediktiv analyse for å forutsi 
kundeproblemer og komme dem i 
forkjøpet

Kunstig intelligens for å levere rask 
eksperthjelp og tilrettelegge for 
problemløsning ved første kontakt 

Prediktiv innsikt for å forstå 
livsløpet til den enkelte kunden, og 
samtidig identifisere punkter der 
selskaper kan gi merverdi 

Det handler om mye mer enn å foreslå riktig produkt til 
riktig tid. Teknologien brukes for at kunden skal få løst 
sine utfordringer, for forenkling og for å hjelpe dem med å 
lykkes. USAA har for eksempel en app for bilkjøp som gir 
medlemmene best mulig tilbud, og lar dem kjøre den nye bilen 
hjem fra butikken på under en time.

Begrepene «intelligent opplevelse» og «intelligent samhandling» 
står helt sentralt i den fremtidige bruken av teknologi i 
kundesammenheng, muliggjort av rask utvikling av kunstig 
intelligens, skyen og mobilteknologi. Dette omfatter blant annet:

Det er ikke bare bruk av disse teknologiene i kontakt med 
kunden som vil forbedre opplevelsen. Det er bruken av disse 
teknologiene på tvers av front office- og back office-prosessene 
som vil gjøre kundens liv enklere og mer friksjonsfritt. 
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Den 
fragmenterte 
kundereisen 
Og veien mot en mer kundesentrisk 
organisering

Å fjerne siloene i virksomheten er 
en helt avgjørende suksessfaktor for 
utviklingen av en mer kundesentrisk 
organisasjon og sømløs kundereise. 

- Organisasjonsstrukturer fra fortiden kan ikke understøtte 
morgendagens kundebehov, sier Clint Sookermany, leder for 
KPMG Digital.

Kunder har i dag en rekke kanaler de kan bruke i kontakten med 
leverandører av produkter og tjenester. Det har også endret 
kjøpsadferd. De bruker den kanalen de føler passer best i hvert 
steg av kundereisen, i samsvar med behov og ønsker der og 
da. Selskaper som forstår dette, og gjør det mulig for kunden 
å handle og kommunisere på en mest mulig fleksibel måte, 
oppnår en klar konkurransefordel – med flere kunder og økt 
salgskonvertering. 

Web har gjort det mulig for å kundene å skape sine egne 
kundeopplevelser. En bransje som tidlig erfarte dette er 
reiselivsbransjen, der kundene kunne sette sammen egne 
pakker bestående av fly, hotell, bilutleie, restauranter og 
opplevelser. Denne fragmenteringen ser vi også i detaljhandel. 
Noen ganger er web foretrukket informasjonskanal, og så skjer 
selve kjøpet i butikk. Andre ganger er butikken stedet for å få 
inspirasjon og finne hva du vil ha, og web selve kjøpskanalen. 

De fleste virksomheter innser at de fysiske og digitale kanalene 
må integreres fullt for å støtte opp om den nye kundereisen. 

Kundereisens økosystem 
- I mange tilfeller vil ikke en enkelt virksomhet være i stand 
til å dekke hele kundereisen, det vil si alle steg fra et behov 
oppstår til det er dekket. Utviklingen viser et økende samarbeid 
på tvers av virksomheter for nettopp å kunne sette sammen 
ulike produkter og tjenester som bygger den optimale 
kundeopplevelsen. Slike økosystem ser vi innenfor reiseliv, og 
vi vil se det innenfor detaljhandel, bank og forsikring, telekom, 
bilindustri og mange andre bransjer, sier Sookermany.

Men for mange norske selskaper handler det fortsatt om å 
justere egne organisasjoner for å levere egne kundereiser, en 
oppgave som er kompleks nok i seg selv. Dagens virksomheter 
er ikke lenger sentrert rundt produksjonslinjen, men kunden.

- Det handler i stadig større grad om å sentrere organisasjonen 
rundt ideer, konsepter, individualisert design og en unik 
personlig opplevelse. Det er virksomhetene som har de mest 
sammenvevde organisasjonene hvor alle ansatte står samlet for 
å skape gode og helhetlige kundereiser, som er dagens vinnere. 
De vet at det handler om økosystemer - ikke funksjoner, om 
relasjoner – ikke avdelinger, og reiser- ikke strukturer, sier Clint 
Sookermany.
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Det er en stor utfordring at de fleste ledere fremdeles styrer 
isolerte funksjoner og ikke leder og tenker løsninger på tvers 
av virksomheten. Det er helt i strid med den holistiske og 
kundesentriske tankegangen, hvor organisasjonen betrakter 
ulike interne og eksterne koblinger under ett, og har et 
samlende verdisett som skaper samhandling og en felles 
innsats for å realisere overordnet misjon og merkevarens 
kundeløfte. 

Oppretter eiere av kundereiser
- Dagens ledere står med ett bein i fortiden og ett i fremtiden, 
og må klare å fordele vekten på en god måte for å kunne lede 
an i kampen om forbrukernes lommebok – og lojalitet, sier 
Sookermany.  

- Å få på plass de riktige løsningene er viktig, men mange 
ganger må selve driftsmodellen endres. Hvordan virksomheter 
er organisert påvirker driften, kulturen og atferden som igjen 
påvirker opplevelsen til kunden. Veldig få bedrifter, også i vår 
undersøkelse, er strukturert på en måte som sikrer en helhetlig 
kundetankegang.  

Naturlig nok har nye kanaler som har oppstått på grunn av 
kundekrav eller teknologisk mulighet, også ført med seg nye 
prosesser, avdelinger, IT-systemer, kultur, styring og måltall. 
Organisasjoner er ofte resultater av historie, politikk og 
kompromisser, hvor den funksjonelle organiseringen ofte ikke 
svarer på behovene hos de moderne kundene, som hopper fra 
kanal til kanal. 

- Flere bedrifter forsøker nå å orientere seg mer etter en matrise 
hvor de har opprettet eiere av kundereiser og styringsgrupper 
som har helhetlig ansvar for kundereiser. Dette er steg i riktig 
retning, og mens man leter etter den ‘perfekte’ organiseringen, 
er det viktige tiltak som kan gjøres for å etablere mer sømløse 
kundereiser. Det handler om å tilføre verdi til kunde og verdi 
til virksomheten i hvert steg av kundereisen. Enkelt sagt, og 
litt vanskeligere å implementere i de fleste organisasjoner, sier 
Clint Sookermany. 

“Organisasjonsstrukturer 
fra fortiden kan 
ikke understøtte 
morgendagens 
kundebehov.”
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KPMGs tjenester 
og ekspertise
Hvordan sikre at selskapet er relevant 
og leverer verdi til kundene? Dette 
har alltid vært kjernen i forretningen. 
KPMGs CEO Outlook 2018 viser at 
mer enn 7 av 10 toppledere bekymrer 
seg over at virksomheten ikke klarer 
å holde tritt med kundenes ønsker 
og behov, eller ikke vet hvordan 
kundeinnsikt kan brukes for å bygge 
fremtidens produkter, tjenester og 
opplevelser. En ‘kunde først’-visjon 
i en stadig mer digital verden, stiller 
store krav til organisasjonsstrukturer, 
kompetanse og prosesser. 

KPMG Digitals fageksperter hjelper deg med å forstå hva 
kundene trenger - og hvordan virksomheten kan levere verdi. Vi 
har et sterkt fokus på tjenester innenfor disse områdene: 

Kundeopplevelse
Ny teknologi og globale aktører driver kunders forventninger 
opp. Vi hjelper deg med å forstå ulike kunders motivasjon, 
ønsker og behov, og hvordan de samhandler med og opplever 
virksomheten i dag. Basert på innsikt, ofte kommunisert 
gjennom personas, hjelper vi med å skape en sterk kundevisjon 
og prinsipper for opplevelsene som skal designes. Vi bruker 
tjenestedesign som tilnærming for å redesigne kundereiser, 
som da gjerne går på tvers av forretningsområder, produkter, 
tjenester og kanaler. Et ambisiøst målbilde og en helthetlig 
strategi for kundeopplevelse er nødvendig for å bli en 
kundesentrisk virksomhet. Ved å kombinere dette med en 
god analyse av virksomhetens modenhet, kan vi utarbeide et 
blueprint for transformasjon av kundeopplevelsen.

Kanaltransformasjon
Eksisterende virksomheter må ofte gjøre store endringer 
for å kunne levere på ønsket målbilde. En strategi for 
kundeopplevelse må realiseres gjennom transformasjon av 
forretnings- og driftsmodeller. Sammen med virksomheten 
utvikler og prioriterer vi strategiske veikart med kapabiliteter og 
tiltak som tar dere i riktig retning. Sømløse kundereiser på tvers 
av forretningsområder, produkter, tjenester og kanaler krever 
stor grad av endring i organisasjonen. Nye kanalmandater 
og strategier må etableres for å støtte opp om omni-kanal. 
Vi har prosesser, metoder, verktøy og eksperter som hjelper 
organisasjoner til å fremstå helhetlig og samstemt.

Kundesentrisk organisasjon
Opplevelser leveres av ansatte og gode systemer. De deler av 
organisasjonen som er i direkte kontakt med kundene, og det 
er stadig flere, må ha et felles fokus på kunden. Nye digitale 
verktøy gjør det mulig å levere den opplevelsen vi ønsker, 
på hvert steg av kundereisen. Vi jobber sammen med deg 
for å skape en moderne, digitalt styrket organisasjon som er 
strukturert rundt kundene dine. 
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Integritet
 – Vi er opptatt av å bygge 

tillit hos kundene 
gjennom et godt 
førsteinntrykk

 – Vi har identifisert 
tillitsbyggende øyeblikk 
som vi klarer å levere på 

 – Vi setter kundens beste 
foran profitt, og har 
samfunnsansvar som en 
ledestjerne  

 – Våre ansatte har 
høy kompetanse 
og troverdighet, er 
engasjerte og godt likt 

 – Vi holder alltid det vi 
lover, og leverer på 

merkevareløftet 

Problemløsning 
 – Våre ansatte tar tydelig 

ansvar for å løse 
utfordringer – og sørger 
for at det blir gjort 

 – Vi gir presise og 
konsistente svar i 
kontakt med kundene 

 – Vi løser utfordringer 
så fort som overhode 
mulig – helst ved første 
kontakt 

 – Vi gjør en stor innsats 
for å snu problemer til å 
bli en positiv opplevelse

 – Vi gir kundene verktøy 
som gjør at de selv kan 
løse problemer dersom 
de ønsker det 

Forventninger
 – Vi kjenner kundens 

forventninger når de 
møter merkevaren vår   

 – Vi bruker denne 
innsikten for å styre 
og levere på kundens 
forventninger 

 – Vi forstår hvor i 
kundereisen det er 
spesielt viktig å levere 
på forventinger

 – Vi er forsiktige når vi 
skaper forventninger 
hos kundene, i smått og 
stort 

Sjekkliste for morgendagens 
kundeopplevelse
Slik navigerer du: 
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Empati
 – Våre ansatte tar seg tid 

til å lytte til kundene

 – Våre ansatte klarer 
å respondere 
smart på kundens 
følelsesmessige behov

 – Våre ansatte etablerer 
en god relasjon til 
kundene i enhver 
interaksjon 

 – Våre ansatte bruker 
relasjonen til å levere på 
merkevareløftet 

 – Våre ansatte klarer å 
vise at de genuint bryr 
seg om kundene  

Personalisering 
 – Vi viser den enkelte 

kunden at vi kjenner han 
eller henne

 – Vi forstår kundens 
preferanser og 
skreddersyr våre tilbud

 – Vi viser kunden at vi 
har kjenner historikken i 
relasjonen vår 

 – Vi viser på interessante 
måter hvordan vi 
benytter innsikten for å 
bli mer relevant  

 – Vi benytter denne 
kunnskapen for å gi 
kunden kontroll når et 
behov oppstår

 – Vi viser kundene at vi 
verdsetter dem og deres 
forretning med oss 

Tid og innsats
 – Vi måler tiden og 

innsatsen kundene 
legger i sin interaksjon 
med oss

 – Vi jobber mot å 
gjøre tiden kundene 
investerer i oss til en 
hyggelig erfaring 

 – Vi gjør det tydelig for 
kundene hvor mye 
tid de må bruke for å 
gjennomføre en aktivitet

 – Vi er tydelige på neste 
steg og hva som kan 
gå galt

 – Vi går systematisk 
til verks for å 
fjerne tidstyver og 
unødvendige steg i 
prosessen 

KPMG har utarbeidet en sjekkliste som vil være til god hjelp når virksomheten 
skal utvikle eller redefinere sitt rammeverk og strategi for kundeopplevelse.

KPMGs kartlegging av kundeopplevelse og søkelys på de seks pilarer og hvem 
som skaper de aller beste kundereisene, gir grobunn for en rekke strategiske 
spørsmål og vurderinger. De seks pilarene er derfor et kompass på veien mot 
en mer kundesentrisk tilnærming og differensiert kundeopplevelse som gjør at 
virksomheten kan gå fremtiden og morgendagens kunde tryggere i møte. 
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Bank og forsikring 

Detaljhandel

Strømmetjenester 

Telekom

Dagligvare og 
kiosk

Restaurant og 
fast food 

Reise og  
hotell 

Strømleverandører

Global Customer Experience 
Excellence Analysis
Kartleggingen av merkevarene som er med i undersøkelsen 
bygger på retningslinjer fra KPMG Nunwoods Customer 
Experience Excellence Centre, som har gjennomført Customer 
Experience Excellence (CEE)-undersøkelser i USA og 
Storbritannia siden 2010. De siste årene har de gjennomført 
kartleggingen også i en rekke andre markeder, og i 2018 er 
Norge med for første gang. I løpet av disse åtte årene har over 
170 000 forbrukere i 17 land delt sine opplevelser og erfaringer 
med mer enn 2300 merkevarer – og gjennomført mer enn to 
millioner individuelle evalueringer som har bidratt til å bygge vår 
ekspertise og beste-praksis innenfor kundeopplevelse. 

I denne rapporten har vi analysert merkevarer på tvers av 
åtte forbrukerorienterte bransjer. Vi evaluerer forbrukernes 
servicebaserte opplevelse, i stedet for erfaringen med et enkelt 
produkt. Vi har derfor ikke inkludert merkevarer som er rene 
produkter, eksempelvis bilmerker. Totalt 110 merkevarer som 
opererer i det norske markedet var inkludert i kartleggingen.

Spørsmål og utvalg 
En online-undersøkelse ble gjennomført av en 
tredjepartsleverandør i siste kvartal av 2017. Utvalget besto av 
2 509 norske forbrukere, som representerte et demografisk 
tverrsnitt av befolkningen. For å kunne delta i undersøkelsen 
og kunne svare på spørsmålene om en spesifikk merkevare, 
måtte respondentene ha vært i kontakt med selskapet i løpet av 
de siste seks månedene. Kontakt er her definert som å foreta 
et kjøp, bruke selskapets produkter eller tjenester, ta kontakt 
gjennom en henvendelse, eller gå inn på websiden. Resultatene 
er derfor ikke utelukkende basert på eksisterende kunder, men 
også andre som nylig har vært i kontakt med merkevaren. 

En gjennomsnittlig score på kundeopplevelse (CEE) er blitt 
kalkulert på bakgrunn av de 2 509 respondentene og deres 
merkevareevalueringer. For å bli inkludert i rankingen, må 
merkevaren ha minimum 100 respondenter. CEE-scoren 
kalkulert for hver enkelt merkevare er videre vektet basert på 
deres score på hver av de seks pilarene. Vektingen er gjort med 
regresjonsanalyse slik at vi kan forstå hvor viktig hver enkelt 
pilar er som drivere for to forretningsmål i analysen: lojalitet og 
anbefalinger (Net Promoter Score/NPS)”. 

Metodikk

2,509 
kunder 

110 
merkevarer 
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Kontaktpersoner

Yngve Fjell 

Director og leder for 
kundeopplevelse i KPMG Digital 

E: yngve.fjell@kpmg.no 

Mona Øverby 

Kommunikasjonssjef | KPMG Norge

E: mona.overby@kpmg.no 

Kundeopplevelse.kpmg.no

Anerkjennelser
Forfattere:
Yngve Fjell, Mona Øverby, Maiken 
Danielsen Mandal, Geir Alexander 
Talseth, Randi Vogt-Svendsen

Takk til: 
KLP, Vinmonopolet, Color Line, 
Gjensidige, One Call, Stormberg, 
Specsavers, Sbanken, 
Customer Centre of Excellence 
KPMG Nunwood, markeds- og 
kommunikasjonsavdelingen i KPMG 
Norge, Sigurd Skjefstad i Los & Co.  

Ressurser 
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Norgesmestere i kundeopplevelse 

11 Zalando

12 Stormberg

13 Chess

14 Flytoget

15 Dressmann

16 OneCall

17 Kiwi

18 Boots

19 Brilleland

20 Coop Obs

01 KLP

07 IKEA

08 Apotek 102 Specsavers

03 Color Line

04 Vinmonopolet

05 Nordic Choice

06 Scandic

09 Tanum

10 Gjensidige

21 Sbanken

22 Clas Ohlson

23 Vitusapotek

24 Apollo

25 TUI

26 Kitch'n

27 Kid

28 Komplett.no

29 Netflix

30 Meny

31 Widerøe

32 Extra

33 Norli

34 Thon Hotels

35 ARK

36 SAS

37 If

38 Libris

39 Princess

40 Europris

41 Obs Bygg

42 Tilbords

43 Elkjøp

44 SpareBank 1

45 Nille

46 Eurosko

47 Shell

48 Circle K

49 Cubus

50 Telia
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Bransje

Detaljhandel

Strømmetjenester Telekom

Bank og forsikring Dagligvare og 
kiosk

Reise og  
hotell 
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. 
Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is 
received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a 
thorough examination of the particular situation.
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