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Kundeservice har historisk været en afdeling i virksomheder, som befandt sig i 
det mørke hjørne. Men fremtidens kundeservice handler ikke om, at der sidder 
en og tager telefonen. Fremtidens kundeservice vil være noget, der opleves på 
tværs af alle virksomhedens afdelinger. Det handler om, at forholde sig til hvad 
der er af data i forretningen, og så skal der handles aktivt herefter. 

God kundeservice handler ikke kun om korte svar- og ventetider. For 5 år siden 
var det god kundeservice, hvis kunden fik svar fra virksomheden inden for et 
par dage, så var det helt tilfredsstillende. I dag ser vi Facebook-skandaler og 
shitstorms på sociale medier, hvis en virksomhed ikke har været til rådighed 
24/7. Kunden kan gå ind kl. 23 om aftenen og skrive en stor klage, og hvis der 
ikke sidder en medarbejder online på det tidspunkt, og der først svares dagen 
efter, så er der måske allerede 15.000 andre der har været inde og kommentere 
på det tidspunkt. Så det handler om at være i kontakt med sine kunder, kende 
deres behov, og være ydmyg omkring kunderelationen. For hvis man træder ved 
siden af, står der en konkurrent, som er klar til at passe bedre på kunden.   

Når alle produkter koster det samme 
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“Det er kun fantasien der 
sætter grænser, når det 
kommer til analyse af data, 
og det interessante er jo, at 
fantasien, det er det som IT-
systemerne ikke har. Så det 
er mennesker, der skal finde 
ud af hvad de der computere 
skal lede efter. De er rigtigt 
gode til at gøre det de får 
besked på, men de kan ikke 
selv finde på det for alvor. Så 
man skal vide hvad man leder 
efter. eller i hvert fald have en 
ide om det, før man fodrer 
sine datamodeller. Men så er 
det kun fantasien der sætter 
grænser.”  
- Povl Heiberg Gad

F
ørste gang en kunde interagerer med 
en virksomheds produkt, er det vigtigt, 
at virksomheden sørger for at kunden 
kommer godt i gang med at bruge pro-
duktet. Her spiller data en vigtig rolle. 
Havde kunden eksempelvis svært 

ved at anvende produktet? Var der noget, som var 
svært at forstå? Var vejledningen ikke god nok? 
Disse inputs er data, som virksomheden kan vælge 
at handle ud fra. Så hvis det viser sig, at kunden 
slet ikke er begyndt at bruge produktet, kan virk-
somheden sende nogle eksempler på brugen af 
produktet. Dem der derimod er begyndt at bruge 
produktet, skal virksomheden forsøge at involvere 
mere, så der etableres en god kunderelation.

Cecilie Lind der arbejder som Kundechef hos Aar-
stiderne, mener der er kommet en anden menta-
litet hos virksomhederne. “Jeg oplever i hvert fald, 
at man er blevet hurtigere på aftrækkeren i forhold 
til at se et behov i markedet, som måske ikke på 
nuværende tidspunkt bliver dækket, og så går man 
efter det. Jeg plejer at sige, at hvis ikke vi passer rig-
tigt godt på vores kunder, så går der ca. 2 min og så 
står der en eller anden konkurrent, som er klar til at 
passe rigtigt godt på kunderne selv. Så det her med 
at man bliver ved med at være ydmyg omkring at 
kunderelationer, det er noget der skal plejes og ved-
ligeholdes, noget der skal investeres i,” siger Cecilie. 
 
På trods af en øget digitalisering i virksomheder-
ne, så efterspørger kunderne præcist det samme. 
I hvert fald når det gælder kontakten til fagforenin-
ger. Povl Heiberg Gad forsker inden for forretnings-
data hos HK, og Povl oplever at medlemmerne 
fortsat gerne vil have kurser, blot som webinar 
fremfor at skulle møde fysisk op, som kræver be-
stemt tid og geografi. Men indholdet er det samme 
som før. “Men jeg oplever også, at der er nogle der 
går galt i byen og siger, så er det også noget helt 
andet vi skal levere. Men det er det ikke nødven-
digvis, det er bare formen der ændrer sig nogle 
gange. Det kommer også an på hvilken type virk-
somhed man er. Hvis man fx er en virksomhed, der 
producerer nogle ting og opererer gennem nogle 
forhandlere, så giver de nye medier mulighed for, 
at du har direkte kontakt med dine kunder ude på 
de sociale medier, så du kan høre hvad de siger og 
ikke hvad dine forhandlere siger. Dine forhandlere 
kan nogle gange være professionelle, eksempelvis 
medicinalvirksomheder, som forhandler gennem 
læger, fordi det er lægerne der udskriver medicin. 
I gamle dage måtte medicinalvirksomhederne slet 
ikke tale med patienterne, de måtte kun kontak-
te lægerne, og så er det lægernes professionelle 

lægefaglige viden der kom tilbage med inputs fra 
kunder om hvad de vil have og hvad de synes er 
godt. Det har ændret meget på medicinalbran-
chen, at medicinalvirksomhederne nu kan lytte 
med på de sociale medier, og høre hvad folk siger 
om deres produkter osv., og på den måde uden at 
være i direkte kontakt med kunderne, kan de lyt-
te på vandrørene. Så på den måde, så afhænger 
det også af hvilken type virksomhed du er. Der kan 
være store forskelle,” siger Povl. 

Det handler om at indsamle den nødvendige data, 
og ikke bare indsamle data, fordi man synes det er 
sjovt. For det første er der en lovgivning som GDPR, 
som sætter klare rammer for hvad virksomheder-
ne må. Der skal være et formål med data, som ek-
sempelvis at yde en service eller sælge et produkt 
til kunden, og når du ikke har brug for data mere, 
skal de ifølge loven også slettes igen. Ifølge Povl 
Heiberg Gad, kan det være en god ide at spørge 
sig selv “hvis jeg bare var en kunde, ville jeg så sy-
nes det var okay, at virksomheden gemte de her 
oplysninger på mig, og brugte dem til at pushe 
det ene, andet og tredje? Hvis man ikke kan sva-
re klokkeklart ja til det, så skal man nok overveje 
at lade være,” siger han. Bagsiden ved den over-
drevne indsamling af data, er at kunderne kan 
blive sure og virksomheden kan få et dårligt om-
dømme. Det handler om, at kunden skal føle de får 
en service. Det mener Malene Bendtsen, som er 
Customer Journey Manager i Gyldendal. “Det skal 
udstilles som en service for mig, og det må jo aldrig 
være det der big brother eller hele det der ‘retarge-
ting-helvede’. Nej jeg skal ikke have de der sko. Jeg 
ved godt, at jeg var inde og kigge på dem, men lad 
nu være med at forfølge mig på diverse andre sites 
med de sko. Det er virkelig med måde. Man skal 
tænke sig om”, siger Malene. 

Det handler om elegance. Et eksempel kunne 
være nogle af de amerikanske hotelkæder, hvor 
en kunde ringer til receptionen og beder om en 
specifik pudetype. Næste gang kunden tjekker ind, 
har hotellet skrevet en seddel, hvor de skriver ’vi 
kunne se du bedst kunne lide bløde puder, så det 
har vi selvfølgeligt lagt i sengen’. Men som kunde 
kan man også hurtigt føle sig forfulgt, så det er en 
hårdfin balance, og det er vigtigt at virksomheden 
ved hvad de vil have ud af indsamlingen af data. 
Man bliver nødt til at undersøge, hvad der er vig-
tigt for kunderne. Kunderne skal involveres. Dog 
findes der allerede en masse data i virksomhe-
derne, såsom alt kundekontakten. Det kunne være 
telefonidata eller mailkorrespondance, typisk data 
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som findes i virksomhedens CRM-systemer. Data 
fra disse systemer kan eksempelvis sige noget om 
hvem dine kunder er, hvor tilfredse de er, hvorfor 
de forlader dig, hvorfor de bliver og generelt sige 
en masse om deres adfærd. Det som dine data 
kan vise dig, er sammenhænge mellem forskellige 
variable. Du har 1 variabel som kan være kundens 
alder, postnummer, hvornår de har ringet ind eller 
hvor mange gange de har ringet ind. Så har du en 
anden variabel du kan sætte overfor, og det kunne 
være hvor meget de køber for, eller om de er holdt 
op med at handle hos dig. Det som data kan vise 
dig, er alle de her sammenhænge. Så hvis du kan 
se, at du har data på 2 spændende ting, eller noget 
der kunne være interessant at undersøge, så er der 
jo en mulighed der i data.

Nye tider og nye forventninger
“Hvis man for 10 år siden var utilfreds som kunde, så 
skrev man et læserbrev til den lokale avis, og så var 
det så langt, at det ikke blev trykt. Så man  fortalte 
det måske kun til naboen over hækken. Men i dag 
er der jo nærmest gået sport i hvem der kan skrive 
den mest beskidte klage, da man har et helt andet 
publikum, og man har måske også en helt anden 
adfærd, hvor din stemme kommer meget bredere 
ud. Og man dyrker måske også at komme bredt 
ud ,og det gør, at man som virksomhed har nogle 
andre krav, og der er nogle andre konsekvenser. 
Man kan sige, at en glad kunde fortæller måske 
om en god oplevelse til 10 venner og bekendte, 
mens en utilfreds kunde ret hurtigt kan nå 50.000 
med 3 klik”, siger Cecilie Lind. Det sker typisk uden 
filter, for når man sidder bag skærmen, er der ikke 
de samme filtre. Men man kan aldrig undgå, at der 
sidder en utilfreds kunde i den anden ende, selv-
om virksomheden har gjort sit bedste. Men der er 

mange steder, hvor man kan undgå det. “Netop 
ved ikke kun at følge en lovgivning, men også have 
et etisk regelsæt. Ligesom man har i resten af sin 
forretning jamen nej, det kan godt være det er lov-
ligt at underbetale folk, hvis vi bare gør det på en 
bestemt måde - men det vil vi ikke. Vi vil simpelthen 
ikke være med til det som forretning. Digitalt, hvad 
gør vi der? Overskrider vi nogle etiske grænser? Det 
vigtigste er faktisk, at gøre sig bevidst om hvad vi 
vil være med til. Så kan man sige, at der er forskel-
lige steder man lander, men hvis man overhovedet 
ikke er bevidst om det, så kan man næsten være 
sikker på, at man kommer til at overskride nogle 
grænser over for sine kunder. Det er dumt på alle 
mulige måder,” siger Povl Heiberg Gad. Det hand-
ler i alt sin enkelthed om at behandle andre, som 
man gerne selv vil behandles. Man skal være et or-
dentligt menneske og drive en fornuftig forretning.  
 
Behovet for kundeservice vil stadig være der i 
fremtiden, men ifølge Povl Heiberg Gad, så peger 
meget på at det bliver mere proaktivt. Virksomhe-
derne vil ikke sidde ved telefonerne og vente på 
at kunden ringer ind. Der vil være et behov for, at 
virksomheden reagerer inden kunden ringer ind. 
Virksomheden bør altså kende kundens problem, 
inden der sker noget. Fremtidens kunder vil fx for-
vente, at hvis deres telefon går i stykker, så havde 
producenten opdaget det inden, og kontaktet kun-
den med et tilbud om udskiftning af telefonen. Når 
først telefonen er gået i stykker, så bliver kunden 
utilfreds, og fremtidens store datasæt på masse-
producerede varer, gør det muligt for virksomheder 
at forudse nedbrud. Når der opstår nye muligheder, 
opstår der også nye forventninger til at de benyttes, 
og det vil vi se mere af i fremtiden.

“Vi lever i den der 
travle hverdag og vi vil 
bare have at det er så 
nemt som muligt. Så vi 
skal have fjernet alle de 
der barrierer.” 
- Malene Bendtsen
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