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Så höjer ni NKI med 
1% & lönsamheten 
med 5%
Service i världsklass är något som kräver både 
rätt kundserviceverktyg och en gemensam 
strategi.  
Det är också något som alla förväntar sig att få 
av företag du har kontakt med idag.  

Men vad är då bra service? 
Dålig service är i många fall enklare att 
identifiera. Lång kö till kundservice, svårt att 
hitta informationen ni söker på företagets 
hemsida och ”gömda” kontaktuppgifter till 
supporten.  

Vad tycker kunderna är bra service? 
Att ge bra service handlar bara om hur kunden 
själv upplever servicen. Och inte vad ni anser 
är bra service.  

Bra service serveras med en stor portion: 
enkelhet, tillgänglighet och snabbhet. Tid är 
valutan vi handlar med. Vad som är bra service 
får olika svar beroende på vem ni frågar och i 
vilken situation personen befinner sig i vid just 
det tillfället. Men en gemensam nämnare för 
upplevd bra service, är att kunden på något 
sätt fått sina förväntningar överträffade vilket 
många gånger handlar om att spara just tid. 

Det finns olika sätt att överträffa kundens 
förväntningar och några av de vanligaste är att: 

• Det är möjligt för kunden att själv välja den 
kundservicekanal de föredrar att ta kontakt 
via. 

• Kunden lotsas direkt till rätt person internt 
och får snabbt hjälp med sitt ärende. 

• Ärendet blir löst vid första kontakten istället 
för att bli skickad fram och tillbaka 

• Kunden får proaktiv information och hjälp för 
att slippa återkomma 

Bra service handlar en hel del om vilka system 
som används internt, vilken bemanning 
kundservice har och hur kundvänliga rutiner och 
processer företaget har. De som kommer vinna 
racet om de mest nöjda kunderna är de som 
förstår att deras kunder sparar tid, energi och 
pengar när företaget och 
kundserviceorganisationen prioriterar enkelhet, 
tillgänglighet och snabbhet. 
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Räcker det med ”bara” bra service idag? 
Nej. Idag behöver ni leverera service i 
världsklass för att sticka ut. Låt oss säga att ni 
har en mini-livs tvärs över gatan där ni ibland 
köper diverse artiklar som ni glömt handla i den 
större affären längre bort. Ni kommer in, hittar 
det ni behöver, betalar och går därifrån. Era 
förväntningar är uppfyllda men är ni en lojal 
kund som alltid kommer att välja det här  
mini-livset? Nej. Öppnar det ett nytt mini-livs 
på andra sidan gatan, skulle ni antagligen testa 
det också, och är det bättre service där så 
kommer ni antagligen inte gå tillbaka till det 
första mini-livset.

Och det är samma sak i andra branscher.  
En kund som är nöjd kan gå till en annan 
leverantör bara för att testa. En förlorad kund är 
också förlorad marknadsföring då kunden inte 
längre berättar om er utan om en konkurrent. Hur 
många kunder har ni råd att förlora? Det är genom 
servicen ni sticker ut från era konkurrenter. 
System, processer, rutiner och bemanning går att 
kopiera men kontakten med just dig och dina 
medarbetare  
är unik. Idag räcker det inte med att ha nöjda 
kunder, idag behöver ni ha lojala kunder som 
kommer tillbaka. 

En studie gjord av Accenture visar dessutom att 
36% av de svenska kunderna är villiga att betala 
mer för bättre service. 

Service i världsklass ligger i bemötande. 
Service är den största lojalitetsmotorn och genom 
att ge service i världsklass knyter ni kunderna 
närmare er.
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Är det  
good enough?



Så ger ni digital 
service i världsklass 
med rätt kanaler

Genom att ha en hög närvaro hos era besökare på 
hemsidan kan ni ge varje besökare en känsla av ett 
personlig bemötande. Det skapar inte bara 
lojalitet hos era kunder – utan även en ökad 
konvertering och försäljning online! 
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Låt varje möte med er digitala besökare vara så 
likt ett fysisk möte, som på ett riktig kontor eller 
i en butik. Service kan bli er absolut starkaste 
konkurrensfördel och en del av er 
försäljningsstrategi. 
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Varför en chatt ökar känslan  
av personlig service

Öka er konvertering på sajten med en digital 

säljare som hjälper era besökare att hitta rätt 

information och produkt/tjänst för deras 

ändamål. I en fysisk butik finns ju alltid 

experter som ger service till alla besökare och 

hjälper till att få besökaren att konvertera till 

kassan. Varför inte ge kunden samma 

serviceupplevelse online? Det kan resultera i 

fler konverteringar, starkare kundrelationer 

och återkommande kunder.

1

Förstärk känslan av ett fysiskt och personligt 

möte! Besökare på en hemsida tenderar också 

att få ett ökat förtroende för företaget om de 

får chatta med en “verklighetstrogen” person, 

vilket i sin tur resulterar i ökad konvertering.

Använd en personlig profilbild, 
yrkestitel & hälsningsfras

2

Profilbild och yrkestitel

4

Personlig 
hälsningsfras



Få en förhandsvisning av vad personen ni 

chattar med skriver, innan den skickat 

meddelandet och se vad den har lagt i 

varukorgen. ni kan också följa med 

besökaren runt på sajten via chatten och bli 

uppdaterad om vilken URL besökaren 

befinner sig på. Det gör det enklare för dig 

att ge råd och vara trygg i era säljargument. 

Lite som att kunna läsa besökares tankar!

Med ett analysverktyg i kundserviceverktyget 

kan ni identifiera vilken nivå av service er 

kundservice håller och identifiera nya 

beteenden hos er kund. Ta reda på när era 

bersökare är online på hemsidan och vill chatta 

med er eller söker i FAQ:n efter svar. Kanske är 

de just lunchtid som flest beökare vill ha konakt 

med er? 

Se vilka specifika sökord som er kund söker 

efter i FAQ:n – det är en bra fingervisning för 

vilken information er besökare vill hitta svar på 

på er sajt och när på dygnet de har störst 

behov av kontakt med er

Stor guide 5

3

Ge proaktiv service
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Bemanna chatten efter när  
ni har flest besökare
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Företagets färger
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Bygg FAQ:n efter er  
kunds vanligaste frågor

6

Gå igenom era kunders vanligaste ställda 

frågor och bygg upp artiklar kopplade till 

relevanta sökord och frågor. En pedagogisk och 

genomtänkt FAQ minskar bounce rate och ökar 

konverteringsgraden, vilket i sin tur kan minska 

återkommande kundserviceärenden med 19%.

De mest framgångsrika e-handlarna chattar med 

en besökare mellan 10-12 minuter och lägger 

otroligt mycket tid och energi i varje konversation. 

Det i sin tur resulterar i en konverteringsfrekvens 

på hela 40% i chatten. Men det ligger mycket tid 

bakom varje konvertering. Utan en chatt på 

hemsidan finns det ingen möjlighet att bygga upp 

dessa konverterande kundrelationerna.

Chatta med en besökare som  
om ni har all tid i världen

Skräddarsydda ikoner



Öka kundnöjdheten  
med 1% & lönsamheten  
med 5%
En riktigt bra kundservice ger återkommande 
och lojala kunder som blir era ambassadörer 
och rekommenderar företaget till andra. En 
dåligt fungerande kundservice kan ställa till 
enorm skada för företaget och resultera i både 
missnöjda kunder och missnöjda medarbetare. 
En bra fungerande kundservice löser inte bara 
kundens problem utan bidrar också till 
företagets affärsmål och utveckling och hjälper 
till att stärka varumärket.

Bain & Company undersökte 362 företag i en 
studie vid namn “Closing the delivery gap”. 
Studien visade att endast 30% av företagen 
organiserade sina kundservicefunktioner på ett 
sätt som skapade förutsättningar för en riktigt 
bra kundupplevelse. En annan slutsats av 

studien var att 80% av företagen trodde att de 

levererade riktigt bra service medan endast 8% 
av kunderna ansåg att de verkligen fick utmärkt 
service.  

Undersökningar från Survey Monkey visar att 
72% av kunderna hellre handlar av företag som 
är kända för utmärkt kundservice.  
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Vikten av att ha en strategi för 
kundservice och kundupplevelse

72
%
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5%
Kundkontakten är ju det som bygger starkast 
kundlojalitet över tid. Och därför har ni i kundservice 
ett gyllene tillfälle att i varje kundkontakt skapa en 
lojal kund. Men då behöver alla medarbetare på 
kundservice få rätt förutsättningar först.  

Ökad kundnöjdhet 
ger ökad lönsamhet 
Kundservice är hjärtat av företaget och sitter på 
oändligt mycket värdefull information som övriga 
delar av företaget kan använda på många olika sätt 
för att utvecklas. Kundservice vet ju vad kunderna vill 
och tycker, dessutom sitter de oftast på 
förbättringsförslagen. 

En undersökning som Svenskt Kvalitetsindex gjort i 
samarbete med bland annat  
Handelshögskolan, visar efter 30 års insamling av 
underlag från tusentals företag i olika branscher i 
Sverige, att 1% ökad kundnöjdhet ger 5% ökad 
lönsamhet. Här har alltså kundservice en otroligt 
viktig roll för att öka och säkerhetställa 
kundnöjdheten. 



Följ er kundnöjdhet 
med NKI
Företag och organisationer borde sträva efter 

att hela tiden förbättras – och för att göra det 

krävs det att ni samlar in information av hög 

kvalitet med hjälp av kundundersökningar som 

har hög svarsfrekvens. 

De företag eller organisationer som skapar 

lojala kunder har störst chans att överleva.  

Ta som ett exempel att ni vill köpa en 

träningsjacka. Då “googlar” ni “träningsjacka” 

och klickar hem den. Gör det er till en lojal 

kund? Kanske, kanske inte. Ni kanske knappt 

kommer ihåg vad företaget heter för att allt 

gick så smidigt.

Däremot om något går fel och ni behöver 

kontakta kundservice, då är chansen större att 

ni kommer lägga företaget på minnet. Och 

vilket minne ni och vad ni kommer berätta för 

andra om dem, beror helt på servicen ni får. 

De allra mest missnöjda kunderna är faktiskt de 

ni kan göra till de allra nöjdaste 

ambassadörerna – genom att inte bara hjälpa 

dem – utan också överträffa deras 

förväntningar.
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Mycket av helhetsupplevelsen, enkelheten 

och engagemanget går att påverka direkt i 

kundmötet. Det som är viktigt och avgörande 

för kundupplevelsen är HUR ni bemöter 

kunden, oberoende av vilken kanal kunden 

väljer. Medarbetaren kan påverka kundens 

upplevelse genom bemötandet. 
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Hur kan ni då wow:a 
era kunder genom er 
kundservice?

En gemensam ton och språk behöver 

genomsyra alla kanaler. Olika typer av 

ärenden som inkommer i olika kanaler 

kräver olika mandat, olika bemötande och 

kompetens. Får kunderna ett dåligt 

bemötande med reaktiv service helt utan 

lösningsfokus, så spelar det ingen roll hur 

många kanaler ni finns tillgängliga i – och 

heller inte hur enkelt det är att komma i 

kontakt med er.
Ton 

Ordval

Hur väl man lyssnar in & tar vidare informationen

Hur informationen disponeras

Hur bra man anpassar sig till kundens situation 
& sätt att kommunicera



1 De val av kanaler ni väljer att finnas i.

2 Det bemötande som kunden upplever 
i varje kontakt/kanal med er.

3 Den kunskap ni besitter.

4 De processer, rutiner och system 
som finns.

Allt ovan kommer påverka hur kunderna upplever er 

servicenivå, hur väl ni matchar förväntningarna och 

hur mycket ni sticker ut från era konkurrenter. 

Om en kund hör av sig till er finns det förväntningar 

som ni behöver leva upp till och det kan ni göra genom 

att sätta en strategi för de här punkterna:
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Hur nöjd kunden är med leverantören i dess helhet.

Hur väl leverantören uppfyller kundens förväntningar.

Hur leverantören presterar jämfört med en ideal leverantör.

Nöjd kund index, NKI, 
mäter styrkan i 
kundrelationen

Om vi ser till vad kunderna vill ha idag så ligger, enligt 
Brilliants undersökning dessa parametrar högt i topp i 
flertalet branscher:

NKI baseras på tre frågor:

1

2

3

Helhetsupplevelse

Enkelhet

Engagemang

Svarstider

1

2

3

4

Kunskap5

https://insight.brilliantfuture.se/hubfs/Landing%2520pages/SE%2520-%2520PDF%2520-%2520Whitepaper/Brilliant_Branscherna%2520som%2520tar%2520bast%2520hand%2520om%2520sina%2520kunder.pdf?utm_medium=email&_hsmi=99785366&_hsenc=p2ANqtz-8job8u8_Jhkrz3upvnB3YcU-_vJGguH-gVeepHkC-2xY7i6WTT4FXKBxt5goY5sHbEjh6gWBfPIEr8u-y92NUcqoGVPw&utm_content=99785366&utm_source=hs_automation


8 steg till 
ökad 
kundnöjdhet

Börja med att ta fram ett önskat läge för er 
kundservice. 
Innan ni går vidare för att uppnå det önskade 
läget så är det bra att få en bild av nuläget, så 
gör en nulägesanalys och använd er vision eller 
era värdeord som grund.  
  

Önskat läge 
Ta fram ett tydligt önskat läge ni vill uppnå. 
Involvera nyckelpersoner i er organisation eller 
på ert företag. Tänk både ur kundperspektiv och 
hur det blir effektivast i er organisation.  
Ett önskat läge kan komma antingen ur en 
problembild eller krav från kunderna. 
Målsättningen kan vara både ökad kundnöjdhet, 
som 1% ökad NKI, och besparing av pengar.

Nuläge 
För att uppnå det önskade läget är det bra att 
göra en nulägesanalys för att se hur ni ligger till 
idag. Inkludera fakta som nuvarande volymer, 
kostnader, NKI. 
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1 Vart vill ni och var är ni idag?

• Hur många anställda är ni på kundservice? 

• Hur många ärenden hanterar ni idag via  
befintliga kanaler? 

• Hur lång är ärendehanterings tiden i snitt? 

• Hur många ärenden hanterar varje 
medarbetare per dag? 

• Vad kostar varje ärende som ni hanterar? 



Se till att få med medarbetare genom att 
involvera dem. Kundnöjdhet och 
medarbetarnöjdhet går hand i hand. Då 
kommer engagemanget öka vilket kan påverka 
NKI:n positivt. 

Presentera målet och fråga: 

• Vad är vinningen med att höja NKI? 

• Vilka utmaningar finns idag med att nå 1% 
ökad NKI?  

• Vad är era styrkor som gör att ni kommer 
nå målet? 

Engagemanget ökar om ni följer upp på sådant 
som ni kan påverka direkt i kundkontakten. Det 
mäts i fördel och följs upp på daglig basis – om 
det inte följs upp riskerar ni att engagemanget 
dalar.  
Hur kul är det att skjuta på mål om ni inte får 
se hur det går direkt, utan får vänta en vecka 
innan ni får veta hur många bollar som satt i 
mål?
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Har ni fler kanaler för kunden att kontakta er 
i? Är de lämpliga för de ärendekategorier ni 
har? Titta på vilka kanaler konkurrenterna 
använder och matcha dem eller lägg till någon 
kanal de inte använder för att sticka ut. Glöm 
heller inte bort att lyssna till hur era kunder 
vill kunna nå er. 

De digitala tjänsternas starka tillväxt är på 
både gott och ont, så det gäller att hitta en 
balans. Samtidigt som tjänsterna blir mer 
tillgängliga, ökar risken att avståndet till 
kunderna blir längre och att man som kund 
kan känna sig övergiven och utlämnad när 
problem uppstår. 

De företag som får bäst omdömen i 
undersökningar som genomförts under 
senare år av EPSI Rating Group, är de som 
lyckas kombinera en långt driven 
digitalisering med en hög grad av personlig 
service, som har en förmåga att snabbt 
reagera på förändrade kundbehov och 
anpassar sitt utbud därefter. 

Vet ni redan vilka kanaler era kunder vill att ni 
ska vara tillgängliga i så använd dem. 
Ta reda på vilka kanaler er målgrupp föredrar 
genom att fråga dem i en kundundersökning. 
Om ni redan använder ett verktyg för att 
mäta kundnöjdhet kan ni använda det för att 
kontakta kunderna. Om inte, kan det vara 
dags att börja mäta kundnöjdheten för att ta 
reda på hur kunderna upplever er service. 
Använd ett verktyg där ni kan kontakta era 
kunder, till exempel genom SMS, mail eller 
telefonsamtal.

2 Få med dig medarbetarna

3 Kundservicekanaler



Sträva efter att varje kund ska kunna nå er via 
telefon, chatt, mail, webb (formulär) och sociala 
medier. Kom ihåg att kunderna vill ha olika 
valmöjligheter att kontakta er beroende på 
situation och person. Personlig service 
uppskattas fortfarande i de flesta fall. 

Annars bör ni sträva efter att varje kund ska 
kunna nå er via telefon, chatt, mail, webb och 
sociala medier. Kom ihåg att kunderna vill ha 
olika valmöjligheter att kontakta er beroende 
på situation och person. Personlig service 
uppskattas fortfarande i de flesta fall. 

Enkla och ofta förekommande ärenden kan ofta 
hanteras i self-service tjänster som talsvar, en 
FAQ på hemsidan, bot eller ett forum för frågor. 

Ärenden som kan hanteras via en FAQ eller i ett 
Help center är bland annat enkla, 
återkommande fakturafrågor eller guider till 
hur ni själv kan lösa ditt problem.  

Ärenden som kan hanteras av talsvar kan till 
exempel vara att kolla sitt saldo, information 
om driftstörningar, tidsbokning och frågor om 
öppettider.  
Ni kan även använda er av en bot eller ett 
intelligent formulär för att automatisera och 
effektivisera er kundservice. En bot kan svara 
på vanliga enkla frågor, ett formulär kan ta 
emot beställningar och utföra/ta vidare 
uppgifter automatiskt.  
Genom att erbjuda era kunder service i dessa 
kanaler erbjuder ni dem service dygnet runt.

I mer komplicerade och akuta ärenden brukar 
kunderna oftast uppskatta att få personlig 
service. I dessa fall fungerar det inte med en 
bot för att ge kunden en magisk 
kundupplevelse. Ni kan erbjuda personlig 
service via telefon, mail, chatt och via sociala 
medier. Det finns stora fördelar för er att 
finnas tillgängliga i alla de här kanalerna för att 
täcka upp flera olika typer av situationer, 
ärenden och personers behov. Men även SMS 
börjar klättra upp på listan och används mer 
och mer. 

I en undersökning som SuperOffice har gjort, 
som heter Kundservice benchmark, har de topp 
10 bästa företagen mailadressen tydligt 
angiven på första sidan på sina hemsidor. 
I samma undersökning från SuperOffice har 
företag som levererar riktigt bra service 
verktyg och processer som möjliggör detta och 
de besvarar och hanterar alla kundfrågor. En 
bra programvara för kundservice, där ni har 
alla supportärenden på ett och samma ställe 
och en uppdaterad FAQ, gör det möjligt och 
hjälper er att besvara och hantera fler 
kundärenden. 
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KUNDNÖJDHET 

AUTOSVAR 
KUNDSERVICE 

KOMMUNIKATION 

TRIGGERS

Redan i de kanalval ni gör sätter ni ribban för 
kundnöjdheten, känslan och imagen för 
varumärket. Sedan fortsätter det i IVR:en, i 
autosvaret för mailen och genom svaren ni ger i 
sociala medier. Tonläge och ordval i IVR:en eller i 
autosvaret på chatten eller mailen kan avgöra hela 
kundupplevelsen och hur kunden uppfattar 
varumärket, helt enkelt hur nöjd kunden blir.  

När medarbetaren på er kundservice väl har 
dialogen med kunden kan en dålig ton i IVR:en 
redan ha triggat och irriterat kunden så att det 
blir uppförsbacke direkt.
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4 Bemötande

Idag kommunicerar vi mer än någonsin i skrift, och 
i skriftlig kommunikation lämnas det vi skriver åt 
mottagaren att tolka. Är kunden stressad eller arg 
tolkas den skriftliga kommunikationen med det 
tillståndet påkopplat. Därför behöver 
kommunikationen vara så neutral som möjligt 
utan triggers och informationen disponerad på ett 
sätt som når fram till alla. Det är viktigt att hålla 
hög kvalitet i den skriftliga kommunikationen. 
Här kommer några sammanfattande tips som går 
att applicera i alla kanaler och i all kommunikation:
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Orden som används kan vara avgörande för 
hela dialogen. Oavsett om det är en chatt, bot, 
IVR eller en riktig människa så bör ni tänka på 
vilka ord ni använder. Försök undvika ord som 
riskerar att förstöra och som triggar otrygghet, 
använd ord som är positiva och fokusera på 
nutid, framtid och lösning.

Exempel på ord som enligt vår erfarenhet är 
bra att använda: Tack, självklart, absolut, jag 
ska hjälpa dig, ha en trevlig dag/kväll/helg. 
Exempel på ord som enligt vår erfarenhet är 
mindre bra att använda: Måste, tyvärr, 
dessvärre, får inte, kan inte, går inte, kanske. 

Självklart behöver ordvalet matcha 
sammanhanget.

17

Vikten av vilka ord som 
används

Exempel på ord som enligt vår erfarenhet är 
mindre bra att använda:

“Tack”, “självklart”, “absolut”, “jag ska hjälpa dig”, 
“ha en trevlig dag/kväll/helg”

“Måste”, “tyvärr”, “dessvärre”, “får inte”, 
“kan inte”, “går inte”, “kanske”

Exempel på ord som enligt vår 
erfarenhet är bra att använda: 



Stor guide

Vi tar ofta beslut baserat på känslor. Man 

brukar säga att kunder inte minns vad ni sa 

men de minns hur ni fick dem att känna. I skrift 

sätts känslan av vilka ord och vilken ton som 

används.  

En känsla kan förmedlas med en mening i 

början av kommunikationen innan ni besvarar 

kundens fråga. T. ex. “Tack för ditt mail”. Även i 

slutet av mailet, om det passar sammanhanget, 

t. ex. “Ha en fin dag”. 

Undvik att skriva ha en fortsatt fin dag om ni 

inte är helt säker på att kunden haft en fin dag 

hittills.
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Sätt en känsla i skriftlig 
kommunikation

En känsla kan även förmedlas med emojis och där 

finns det ett generellt tips till företag, om ni 

använder emojis bör de passa företagets image. 

Risken är att kunden inte uppskattar emojis i 

professionella sammanhang och kan få en sämre 

bild av varumärket. Om kunden däremot 

använder emojis kan det vara bra att spegla och 

använda emojis tillbaka.

Emojis i kundservice – vem 
skriver man det till?



Fokusera alltid på nutid, framtid och lösning. 
Om ni gör det i alla kanaler utan att trassla in 
dig i bortförklaringar eller vad som inte går att 
göra blir kunden nöjdare och ni undviker ofta 
missförstånd. I många fall kan det vara bra att 
erbjuda kunden några alternativ på lösningar, 
två eller tre, så kunden får känslan av 
inkludering och att vara en del av 
beslutsfattandet.
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Sätt en trygg och förtroendeingivande ton direkt 
i kundmötets början. Tonen utgörs både av 
röstläge och ord. Om det passar den verksamhet 
ni arbetar i kan ni ha ett engagerat och positivt 
tonläge för att förstärka kundens positiva 
upplevelse.  

Tänk också på att kroppsspråket och mimiken 
många gånger kan höras även om kunden inte 
ser den som talar i telefonen. Det hörs om den ni 
pratar med har ett engagerat kroppsspråk eller 
ler. 

Tänk på vilka kontaktytor kunden har med er 
kundservice och hur ni kan applicera det här. I 
chatten, mailen, FAQ på hemsidan, i sociala 
medier och IVR:en, hur upplevs er tonalitet och 
vilka ord använder ni?

Vikten av tonalitet genom ord, 
kroppsspråk och mimik

Det vi, ibland omedvetet, söker efter i det 
första intrycket, i ett möte, sms, mail eller 
samtal – är trygghet. Det beror på att den del 
av vår hjärna som vi har haft i miljontals år, 
finns till för att skydda oss och därför söker 
efter trygghet. Den går igång om den känner av 
något som liknar osäkerhet eller fara och den 
reagerar snabbare än någon annan del av 
hjärnan.  

Ni kan undvika att trigga igång den delen av 
hjärnan genom att ha en säker ton, säkra 
ordval och ett kroppsspråk och en mimik som 
matchar det ni vill förmedla i ord och genom att 
ta ägandeskap i mötet.

Vikten av enkelhet och 
lösningsfokus
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Vilken kunskap eller upplevd kunskapsnivå 
medarbetarna som bemöter kunderna har 
kommer också avgöra kundnöjdheten.  
 
Finns inte kunskapen hörs osäkerheten oftast 
igenom i tonläge och ordval. Det kan påverka 
kundnöjdheten negativt då vi som människor 
vill känna trygghet och tillit när vi är i kontakt 
med en person. 

En quick-fix är att låta trygg och säker i ton och 
ordval, även när ni inte har svar på frågan 
direkt utan behöver kolla upp svaret först. Det 
bästa sättet att få kunderna att känna trygghet 
är att se till att medarbetarna har all kunskap 
de behöver om produkt, processer, rutiner och 
system, men också hur de bemöter olika 
personer i olika situationer för att kunna 
hantera alla typer av ärenden. 
 
En väl fungerande kunskapsdatabas som inte 
bara har information om VAD utan även HUR 
det kan kommuniceras på bästa sätt till kunden 
för ökad kundnöjdhet.

Förutom produkten eller tjänsten i sig påverkar 
processer, rutiner, systemen ni använder och 
medarbetarnas mandat kundnöjdheten och 
helhetsupplevelsen. Se över vilka processer, 
rutiner och system som kunderna är mest 
missnöjda med och vad ni kan göra åt det.  

Ge medarbetarna rätt mandat och retoriska 
förutsättningar att även få kunder som är 
missnöjda med produkten, en rutin eller en 
process, att känna sig värdefulla och kanske till 
och med bli en ambassadörer som berättar om 
er för fler. Bara genom att tacka för feedback 
och att ni tar kundens åsikter vidare, kan hjälpa 
er att få ökad kundnöjdhet.  
Över 50% av konsumenterna säger att de 
sannolikt inte kommer att fortsätta vara kund 
hos ett företag som ignorerar deras feedback.
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5 Kunskapsnivå och tacka för feedback



Hur får jag kunderna att ge oss den feedback vi 
behöver? 

Alla företag borde regelbundet skicka ut 
kundundersökningar och använda resultaten 
för att förbättra sina interna processer och 
främja kundlojaliteten. 

De flesta företag genomför någon form av 
kundundersökning, men det är långt ifrån alla 
som får så många svar som de skulle kunna få. 
Vissa menar att 10-20% är en genomsnittlig 
svarsfrekvens, men här finns stora variationer. 
Svarsfrekvensen på kundundersökningar via 
mail har sjunkit rejält de senaste 20 åren. Så 
många som 66% vill hellre självmant ge 
feedback.  

Företaget Brilliant Future, som arbetat med 
kundundersökningar i många år, kan ändå se 
att svarsfrekvensen bland deras kunder i olika 
branscher har legat på ungefär samma nivå de 
senaste tre åren. De upplever också att kunder 
som vill framföra en åsikt, oavsett om den är 
positivt eller negativ, gärna gör det.  

Många gånger upplever vi människor att vi är 
mer benägna att svara på undersökningar om 
vi blivit berörda på något sätt. Att vi är 
upprörda, arga eller ledsna över mötet med 
företaget och vill berätta om vad som hänt för 
att företaget ska kunna förbättra sig och göra 
något åt detta. Eller att vi fick våra 
förväntningar överträffade och vill peppa och 
boosta företaget, vi vill förstärka det de gör 
bra. 
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6 Börja mäta



En annan faktor som påverkar svarsfrekvensen är 
den kännedom som er målgrupp har om ert 
varumärke – och ju större anknytning de har till er 
desto högre kommer svarsfrekvensen att bli. Men 
när vi är så där lagom nöjda och det inte är ett 
varumärke som vi kanske känner lojalitet för, orkar 
vi sällan svara på en kundundersökning som 
innehåller uppåt 10 frågor eller mer.  

Undvik vanliga fallgropar, höj 
svarsfrekvensen och få 
värdefulla insikter 
Studier visar på att 52% av deltagarna hoppar av 
om det tar mer än 3 minuter att genomföra 
undersökningen. Det går att få en hög 
svarsfrekvens och ett bra deltagande om ni gör 
undersökningarna på rätt sätt. 

Ställ enkla och raka frågor som är intressanta att 
svara på ur kundens perspektiv och som är 
agerbara på för er. Ställ inte för många frågor, då 
ökar chansen för en hög svarsfrekvens med 
värdefulla insikter som ni kan använda för att 
utvecklas och bli ännu bättre.
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Ta reda på de hinder och fallgropar som kan 
finnas och försök eliminera eller undvika dem. 

Lär känna målgruppen. 

Gör undersökningarna enkla, lockande och 
relevanta för kunderna.

1

2

3

Några steg att börja med:



Välj ut max 5 frågor att fylla i för kunderna för 

att hålla en hög svarsfrekvens. 

Exempel på vanliga frågor berör 

helhetsupplevelse, engagemang, kunskap, 

enkelhet och svarstid. 

Ha gärna med ett frivilligt fritextfält för att få 

in mer detaljerad feedback. 

 Var noga med hur ni formulerar frågorna. Är 

frågan tydlig, enkel och specifik? Fråga inte om 

det ni redan vet. 

Kom ihåg att ha med frågan "Hur nöjd är ni 

med er serviceupplevelse i sin helhet?" för att 

snappa upp helhetsintrycket. Det kan bli så 

mycket fokus på detaljfrågor att 

helhetsupplevelsen glöms bort. 

Informera gärna om, och var ärlig med, hur 

lång tid undersökningen tar att besvara.
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Checklista för 
frågeformulär:



Hur stor er svarsfrekvens blir för en specifik 

undersökning beror även till stor del på 

kvaliteten på era kontaktuppgifter samt hur 

många påminnelser ni gör. Gör max två 

påminnelser och lyssna om ni får feedback från 

kunderna om detta. 

Att mäta och analysera är viktigt för att samla 

in fakta och för att förstå samband. När ni väl 

har fakta på bordet är det dags att börja agera. 

Det är först när ni använder resultatet och 

feedbacken för att förändra beteenden, rutiner 

och processer som ni uppnår önskad effekt. 

Titta på hur stor svarsfrekvens ni behöver ha 

för att feedbacken ni får från kunderna ska 

vara tillräcklig att agera på.
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Att mäta och analysera är viktigt 
för att samla in fakta och för att 

förstå samband. ”



Vilka uppföljningsmöten har ni för att prata om 
hur det går, till exempel morgonmöten eller 
veckomöten? Vad tar ni upp på dem?  Följer ni 
upp hur många samtal ni tog igår och hur 
många ni tappade, hur många mail ni 
besvarade? Idag finns oändligt med data att 
hämta och med rätt verktyg får ni rätt 
förutsättningar att förstå vilka KPI:er som är 
viktiga för det mål ni vill uppnå. Många 
kundserviceorganisationer följer upp sådant 
som de alltid har följt upp utan att titta på vad 
som ger bättre resultat. Allt som mäts och följs 
upp signalerar något och genererar ett 
resultat. 

För att uppnå ökad kundnöjdhet kan det vara 
läge att titta på andra mätetal, KPI:er, än just 
NKI. Välj mätetal som hjälper er att spåra och 
mäta era framsteg på vägen mot det uppsatta 
målet. 

Välj KPI:er som tydligt visar och påverkar hur er 
kundservice presterar, som kundnöjdhet, 
effektivitet i organisationen och 
medarbetarnöjdhet. Även försäljning är något 
som på senare tid syns alltmer som ett relevant 
mätetal inom kundservice. 

Ju bättre överblick och ju mer information ni 
har, desto lättare blir det att planera 
verksamheten. Välj ut KPI:er som ni kan sätta 
mål på och som är relevanta för ökad 
kundnöjdhet. Det skiftar mellan olika branscher 
men det finns några generella KPI:er som det är 
bra att hålla koll på i alla 
kundserviceorganisationer:
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7 Uppföljning



Kundnöjdhet - NKI eller CSAT samt kundernas 
feedback online. 

Effektivitet - Vanliga frågor, hur lång tid det tar 
att lösa ärenden, svarstider och 
medarbetarnas effektivitet. 

Medarbetarnöjdhet - Pulsmätningar. Att mäta 
medarbetarnas puls under arbetsdagen hjälper 
er att följa deras välmående.  

Vad, hur, när och varför bör ni följa upp? 
Följ upp indiviniella resultat, teamet och 
organisationen. När ni följer upp med 
medarbetarna är det viktigt att alltid prata om 
vinningen med att mäta KPI:er som NKI och att 
visualisera hur ni tar er mot målet.  

Visa upp de förbättringsarbeten ni gör baserat 
på kundernas feedback och låt medarbetarna 
komma med lösningar på de utmaningar som 
finns, oavsett om det är utmaningar för er 
organisation eller företaget i stort.  

En nöjd och engagerad medarbetare genererar 
oftast fler nöjda kunder än en missnöjd eller 
passiv medarbetare. 

Ge feedback, gärna indiviniellt, för när varje 
medarbetare känner sig sedd och märker att 
ansträngningar uppmärksammas stärks 
motivationen och stoltheten ökar och då ökar 
chansen att era medarbetare stannar kvar 
längre. En nöjd medarbetare genererar oftast 
fler nöjda kunder än en missnöjd eller passiv 
medarbetare. 

Följ upp med rätt målgrupp 
Ledningsgruppen brukar i regel vara 
intresserad av kundnöjdhet och effektivitet, 
och att spara eller tjäna pengar. Visa hur ni 
effektiviserar och håller eller höjer kvaliteten 
och säljer mer.  
Medarbetarna däremot behöver veta hur de 
ligger till, så att de kan få chans att förbättra 
sig samt få inspiration. 

Om vi tittar på bilden med cirkeln nedan som 
de KPI:er som är innanför och på kanten av 
cirkeln, är det saker ni direkt och indirekt kan 
påverka – något ni kan följa upp med varje 
medarbetare individuellt och i grupp. De som 
är utanför, som till exempel antalet ärenden in 
till kundservice, kan ni börja analysera och 
agera på själv eller med hjälp av medarbetare 
eller konsulter utifrån.  

Om ni kopplar samman det med “root cause”, 
alltså grundorsaken till att kunden kontaktar er 
från början, kan ni utgå från det för att få reda 
på varför ni får in olika ärenden och vad som 
orsakat dem.
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Sådant jag inte 
direkt kan påverka

Antal samtal

Sådant jag direkt kan 
påverka

Mail Ärenden som kommer in

CSAT/NKI

Kunskap

FCR
Root cause

Engagemang
Antal hanterade ärenden

Svarstid

SLA
Ärendehanteringstid

eNPS

NPS

Pulsmätningar

Min effektivitet



Det innanför cirkeln bör följas upp dagligen 

genom att prata om hur ni får ännu bättre 

resultat, förslagsvis på ett morgon- eller 

uppstartsmöte.  

Det utanför cirkeln bör följas upp med 

medarbetarna, förslagsvis på veckobasis, där 

senaste resultatet presenteras och jämförs 

med tidigare perioder. 

Det som är på kanten av cirkeln bör arbetas 

med systematiskt för att utveckla individen, 

teamet, kundserviceorganisationen och 

företaget och kan följas upp på veckobasis 

eller när en ny mätning har gjorts, t ex en 

pulsmätning eller NPS.
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En kundservicemedarbetare kan inte direkt 

påverka hela helhetsupplevelsen av företaget, 

då det kan vara andra avdelningar som kunden 

är missnöjd med, men kan helt klart vara en 

bidragande faktor till att helhetsupplevelsen 

höjs. 

Här följer några vanliga utmaningar en 

kundservice organisation kan ha.

Effektiviteten i hanteringstid  
är olika mellan olika individer
Analysera vad som gör någon mer effektiv än en 
annan.

Hur styr medarbetaren samtalet? 

Hur är tempot?  

Hur effektiv är medarbetaren i de olika 

system ni arbetar i?  

Finns det brister i kunskap som behöver 

fyllas på? Eller beror det på någon rutin eller 

process i organisationen som påverkar 

medarbetarnas effektivitet?



Varför har vissa högre kundnöjdhet än andra 
som jobbat lika länge? 
Analysera samtal och mail för att hitta var 
skillnaden ligger? Är det i tonläge eller ordval, 
hur informationen presenteras? Eller säger 
personen det kunden vill höra utan att 
informationen stämmer? Jämför de som har 
lägre kundnöjdhet med de som har högre och 
se vad ni hittar. 
  
När ni hittat vad det beror på är det dags att 
agera. 

Till exempel kan medarbetaren medlyssna med 
någon som har högre kundnöjdhet eller så kan 
ni behöva sätta in en utbildningsinsats. 
Involvera gärna medarbetaren i vad den tror 
sig behöva. 
 
Kom även ihåg att följa upp dessa insatser efter 
att ni har genomfört dem för att se hur det går 
och fånga upp eventuella nya utmaningar eller 
frågor. Uppföljning är avgörande för att lyckas 
att nå bättre resultat. 
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Följer ni upp KPI:erna kan ni 
börja agera på resultaten:

Fundera på vilken feedback som bör prioriteras 

för att ge största möjliga värde? Vad går snabbt 

att agera på och vad ger störst effekt. Har ni 

resurser och möjlighet så kontakta de mest 

missnöjda kunderna. Fråga vad som hände, 

lyssna på kunden. De mest missnöjda kunderna 

kan bli de bästa ambassadörerna. 

Kontakta även de mest nöjda kunderna. Då får ni 

reda på vad ni gör rätt så att ni kan förstärka 

det. 

  

Ni kan även hitta svar till varför kunderna har 

slutat att göra affärer med företaget, hur ni kan 

vinna tillbaka dem och hur ni kan förhindra att ni 

förlorar kunder i framtiden.  

Använd feedbacken från kunderna för att 

motivera medarbetarna i det dagliga arbetet. 

Inte bara siffror utan positiva kommentarer. 
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8 Utveckla organisationen med  
hjälp av resultaten

Följ upp prestation och effektivitet över tid. 
Både för organisationen, teamet och individen. 

Identifiera styrkor och svagheter i er - 
kundserviceorganisation och individuellt per 
medarbetare. 

Föreslå aktiviteter för att förbättra resultaten, 
för individen, teamet och organisationen. 

Sätt mål för individen, teamet och kundservice 
organisationen som helhet.



Gör en grov kategorisering av de ärenden ni får 

in. Låt medarbetarna hjälpa till att logga vilka 

ärenden ni hanterar, det kan göras i ett 

gemensamt exceldokument eller i något av era 

system. 

Vilka ärenden tar längst tid idag? Vilka går 

snabbast att hantera? Vilka ärenden vill ni inte 

hantera? Vilka ärenden vill ni hantera?

Ett enkelt sätt att räkna ut vad ett ärende 
kostar är att ta alla fasta kostnader för 
kundservice som löner, lokalhyra för 
kundservice, hårdvara och mjukvara och dela 
det på antalet ärenden ni hanterar per månad. 
När ni räknat ut kostnaden för ett kundärende 
kan ni räkna på hur mycket varje kategori 
kostar och sedan gå ut i organisationen för att 
få fler att ta action på de kategorier av 
kostsamma ärenden som har störst volymer. 
Allt för att ni ska få ännu nöjdare kunder och 
spara pengar.
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Glöm inte att fira! 🎉  
När ni är igång med ett bra förbättringsarbete 

är ni med och bidrar till att kunderna blir mer 

nöjda, lojala och stannar hos just er. Att 

ständigt arbeta med att öka kundnöjdheten är 

en vinnande strategi i sig. Kom ihåg att fira 

framgångarna under vägens gång!
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Se till att de kontinuerligt får den positiva 

feedback som kommer från kunderna. På så sätt 

kommer de vilja ge ännu bättre service. Involvera 

gärna medarbetarna i de förbättringsprojekt 

som startas till följd av kundundersökningar för 

att öka deras engagemang.  

 

Följ upp allt förbättringsarbete som sker så att 

medarbetarna och även kunderna får veta hur ni 

arbetar med att förbättra er. 

Spara pengar på kundservice genom root cause.

Förr pratades det om kundservice som ett 

kostnadsställe när det egentligen är en 

guldgruva. En guldgruva av information, 

lojalitetsarbete, förbättringsförslag och en chans 

att spara pengar. 

  

Ta reda på vilka ärenden kunderna oftast hör av 

sig i. Oftast hör kunder av sig till kundservice för 

att andra avdelningar gör misstag eller är 

otydliga. Det är väldigt sällan som kundservice 

själva är upphov till att de blir kontaktade.

Sätt igång projekt baserat på vilka ärenden 
som ni får in och inte vill hantera. Onödiga 
ärenden som bara kostar pengar.

Steg 1

Steg 2

Steg 3



Varför lämnar kunder? 

Kunderna slutar att handla av företag av olika 

skäl, men i det stora hela brukar anledningen 

falla under någon av dessa kategorier: 

Orättvis behandling. 

Högst på listan är kunder som känner sig dåligt 

behandlade och bemötta av företaget. De hade 

helt enkelt varit lojala om de haft en bättre 

kundupplevelse. Dålig automatiserad 

kundservice eller sämre självservicetjänster 

med en begränsad tillgång till kundsupport,  

gör också kunder frustrerade. 

  

Priset är skillnaden.  

Även om priset är en av de största faktorerna 

som påverkar churn, är kunder villiga att 

stanna om de behandlas bra och rättvist. När 

ett annat företag lovar dem bättre service till 

en lägre kostnad är det en enkel match för era 

konkurrenter att vinna era missnöjda kunder.

Mänsklig service.  

Närhelst en kund har problem vill de prata med 

en riktig person. Att söka efter svar på en 

webbplats olika sidor eller att behöva 

interagera med en chatbot innebär en stor risk 

för att kunden inte känner att ni tillgodoser 

deras unika behov. Vilket kan resultera i att 

kunden inte känner sig lyssnad på och bara 

serveras lösningar som inte alls hanterar deras 

problem. 

Vad ni tjänar på att investera i kundrelationer: 

Det kommer kosta ditt företag mellan 5-25 

gånger så mycket att attrahera nya kunder 

snarare än att hålla en befintlig kund lojal. Bara 

genom att öka kundlojaliteten med 5%, kan ni 

öka företagets lönsamhet med 75%! 

Dessutom, om ni sätter det i perspektiv med 

hur bra hit-rate företag har när det gäller 

nyförsäljning till nya kunder, så ligger den 

siffran på mellan 5-20%, medans möjligheterna 

att sälja på en befintlig kund är mellan 60-70%.
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Churn minskas med riktigt 
bra kundservice 
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Lika viktig som mun-mot-mun-metoden är för 

en person med syrebrist är mouth-to-mouth-

ryktet för ert företag. Nedan listas beteende 

hos konsumenter som haft en negativ eller 

positiv upplevelse av ett företag: 

Missnöjda kunder kommer att dela med sig av 

sin negativa upplevelse till cirka 15 personer 

35% av kunderna skriver negativa kommentarer 

om företaget på sociala medier 

62% av kunderna säger att de delar med sig av 

sina dåliga erfarenheter till andra 

Nöjda kunder kommer att dela med sig av sin 

positiva erfarenheter med cirka 11 personer 

53% av kunderna skriver positiva kommentarer 

om företag på sociala medier
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Hur kan ni reducera kundbortfall? 

Churn minskas med riktigt bra kundservice. 

När det gäller churn är vikten av kundservice 

tydlig: 89% av konsumenterna väljer att göra 

affärer med en konkurrent efter en dålig 

kundupplevelse. 

Produkter ni säljer kan ha problem och tjänster 

ni levererar kan ha brister. 

Men kan ni erbjuda en sömlös 

kundserviceupplevelse, kommer kunderna att 

vara förlåtande. 

Istället för att styra era kunder i 

konkurrenternas riktning, fokusera på att ge 

riktigt bra kundservice och förhindra att 

kunden lämnar. 

När det kommer till hur churn kan påverka ert 

bolag på längre sikt, så börjar vi beröra även 

marknadsföring och företags rykte. För vad 

som händer efter ett kundbortfall är bortom er 

kontroll och här finns det inte mycket ni kan 

göra för att förhindra bad-will.

Varför kundservice är så viktigt  
för att minska churn:



Att ge riktigt bra service till en nöjd kund är 

oftast lättare än att ta hand om en missnöjd 

och kanske krånglig kund. 

Företag och organisationer som skapar 

lojala kunder har större chans att överleva. 

För att skapa lojala kunder behöver de 

grundläggande delarna vara på plats, men 

viktigast av allt för att kunna erbjuda 

wowservice, är att ha välutbildade 

serviceproffs som kan vända era missnöjda 

kunder till att bli era bästa ambassadörer 

och marknadsförare.

2Stor guide

De mest missnöjda kunderna  
kan bli era bästa ambassadörer

Är ni redo att ge wowservice och bygga riktiga 

kundrelationer som håller? Nu kör vi! 🎉  


