
Så här når du lönsam 
tillväxt i din e-handel med 
hjälp av kundservice!
I denna guide får du värdefull kunskap om digital tillväxt och hur du kan växa din 

e-handel riktigt lönsamt med kundserviceavdelningen som en starkt bidragande 

faktor. Lär dig om utmaningar inom dagens e-handel och ta del av 11 konkreta 

actions att fokusera på samt primära KPI:er att mäta – enjoy! 👏
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Utmaningar  
i dagens  
e-handelslandskap
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Ökade kostnader för annonsering på Google, trögstartad TikTok-annonsering 

och iOS 14-uppdateringen där kunden kan välja att inte bli spårad, gör att det 

blivit mer kostsamt och svårare att nå kunder men också att förstå dem när de 

är aktiva. 

Svårigheter att nå kunder 🤔

När många e-handlare fajtas om kunderna och om det går att hitta samma produkt 

till ett lägre pris hos din konkurrent, riskerar kunderna bli illojala. På samma gång 

har inköpspriserna generellt ökat och kundernas köpkraft minskat på grund av 

bland annat inflation. Ekvationen blir därmed svårlöst och du behöver konkurrera 

med annat än låga priser och rabatter för att få kunderna att vilja handla hos dig.

Pressade priser & ökade kostnader 🏷

Det kostar mycket att ta in nya kunder och du vill gärna att de ska stanna kvar. 

Men med allt fler e-handlare på marknaden är det svårare att behålla kunderna. 

Detta ställer ökade krav på dig som e-handlare och ditt arbete med att vårda dina 

kundrelationer.

Illojala kunder 💔

👉
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KUNDNÖJDHET 

AUTOSVAR 
KUNDSERVICE 

KOMMUNIKATION 

TRIGGERS
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På nästa sida ger vi dig 11 konkreta actions att fokusera på för att 

kunna växa din e-handels lönsamhet med hjälp av kundservice! 👉

Så, hur lyckas du då 
med att nå lönsam 
tillväxt i din e-handel?
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En 
checklista 
i 11 steg
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För att nå bästa tänkbara lönsamma tillväxt, finns det flera saker du 

som e-handlare behöver ha koll på. Hur kan din kundserviceavdelning 

vara en bidragande faktor? Varför ska du ha koll på när kunderna 

lägger sina ordrar? Vad innebär en sömlös köpupplevelse? Ta med 

hjälp av nedan checklista tempen på vad du redan gör och sätt upp 

konkreta mål för att nå nya höjder!

– öka din lönsamma 
tillväxt i din e-handel

👉
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Förstå din egen affär 
– arbeta datadrivet 
med KPI:er 📈
För att lyckas bör du ha stenkoll på vilka 

KPI:er du ska mäta. Har du koll på exempelvis 

CRO (Conversion Rate Optimization), AOV 

(Average Order Value) och återköpsfrekvens? 

Betygsätter dina kunder konversationerna med 

dig och vilken medarbetare säljer mest i 

chatten? Välj ut några primära KPI:er att följa, 

annars är det lätt att drunkna i all data. Se 

dessutom till att någon aktivt arbetar med 

KPI:erna du valt ut och låt inte datan ligga 

outnyttjad på hyllan – använd den som 

underlag i kommande beslut och arbete!

Har du lojala kunder och ger du dem en 

anledning att alltid välja just dig? Känner  

sig dina kunder sedda? Sätt upp en bra CRM-

strategi och satsa på att få lojala och 

återkommande kunder! Låt kunderna känna 

samhörighet i form av exempelvis ett 

community, där sådant som exklusiva kurser 

och events, limiterade produktsläpp samt 

tillgång till rea i förtid ingår. Engagera kunderna i 

det de gillar! Ju mer lojala kunder – desto lättare 

är det att uppnå en lönsam tillväxt. Och kom 

ihåg, det är inte kunden som ska vara lojal mot 

dig, utan du som ska vara lojal mot kunden och 

därigenom förtjäna kundens lojalitet.
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Vikten av att ha en 
strategi för 
kundservice och 
kundupplevelse 

02.01.

👉

💜
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Kundservice-
avdelningen är ett av 
dina viktigaste organ🫀
Som en del i att kunna uppnå kundlojalitet, 

behöver det finnas någon där som hjälper kunden 

vid frågor, såväl innan som efter ett köp. Vi pratar 

såklart om kundserviceavdelningen! 

Medarbetarna här är de som möter kunden, gör 

att kunden känner sig trygg i ett köp samt känner 

och bekräftar kunden – kundservice är en högst 

avgörande del i din verksamhet. Här behöver du 

som e-handlare höja avdelningens status. Du kan 

till exempel låta kundservicechefen vara del av 

ledningen, premiera kundservice och sätta upp ett 

bonussystem för medarbetarna på avdelningen. 

Om du är mån om medarbetarna (glöm inte bort 

att även kundservice gillar eftermiddagsfika!) 

kommer de också ge bättre service, vilket i sin tur 

kommer generera i nöjdare och fler lojala kunder 

– win-win!

Med hjälp av kundtjänstavdelningen behåller du 

såväl nya som återkommande kunder och låter 

medarbetarna arbeta med genuint kundfokus, 

rekommendationer och mersälj i kontakten med 

kunderna. Att på riktigt hjälpa kunden med 

funderingar, ge kunden produktförslag och sälja 

i din kundservice är inget tabu. Naturligtvis ska 

du därför tipsa kunden om bästa myggsprayen 

och slittåliga vandringskängor om hen ska 

bestiga Kebnekaise!
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Låt kundservice-
avdelningen bli en 
försäljningskanal 🧑💼

03.

04.

👉
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Var personlig och 
inge trygghet i 
kundbemötandet 🤝
I en fysisk butik möts kunden vanligen av ett hej, 

ett leende och frågan om hen vill ha hjälp med 

något, och vill kunden prata med 

butiksmedarbetaren är det också lätt att ta 

kontakt. Så hur skapar du ett lika personligt 

bemötande digitalt? Först och främst ska du vara 

tillgänglig i din chatt när kunden är där samt låta 

hen veta att du finns där, redo att hjälpa till vid 

funderingar. Du bör också använda dig av ditt 

namn, en personlig bild och en titel eller 

avdelning i din chatt. Tröskeln för att starta en 

konversation bör, på samma sätt som i en fysisk 

butik, vara låg – utan några tvingande fält. 

Genom att direkt i chatten se vad kunden har i 

sin varukorg och var på sajten kunden befinner 

sig, kan du även ge mer personliga tips och 

rekommendationer. Du kommer också närmare 

kunden om du hjälper kunden och ses mellan 

fyra ögon i exempelvis en videochatt. Smart va?

Varför ska kunden minnas och välja just dig? Att 

komma i kontakt med din kundservice ska gå 

snabbt och ske på ett enkelt sätt, och dessutom 

förväntar sig kunden att bli bemött av hjälpsam, 

tillmötesgående och kompetent personal. I dagens 

e-handel räcker dock inte det, utan du ska också ge 

kunden det lilla extra! Du kan till exempel skicka 

med en gratis impregneringsspray vid ett skoköp, 

erbjuda parfymprover till hudvårdskunden eller 

bjuda in till en kvällskurs i matlagning om du är 

försäljare av stekpannor. Har du användarvänliga 

system och processer på plats som backar upp det 

dagliga arbetet, så får du även mer utrymme för att 

lägga tid på värdeskapande insatser. Detta ger i sin 

tur en wow-effekt med lojala kunder som bonus!
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Ge kunden mervärde 
och wow-känsla 😍

05.

06.

👉
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Låt kunden hjälpa sig 
själv – om kunden vill
Vissa kunder vill chatta direkt med dig, andra 

vill hitta svar själva – erbjud chatt men erbjud 

även en FAQ med svar på de vanligaste 

frågorna, som följer med kunden under hela 

besöket. En FAQ är enkel att administrera och 

du får dessutom statistik på hur den används. 

Du kan också låta kunden fylla i sina uppgifter 

och lämna ett meddelande i ett dynamiskt 

formulär. Utformar du dessutom formuläret så 

att du får in all information du behöver på ett 

bräde, kan du undvika pingpong-matchen 

med frågor fram och tillbaka. Kunden får då 

snabbare hjälp av dig på samma gång som du 

sparar pengar eftersom andelen one touch-

ärenden ökar.

Bemanna kundserviceavdelningen när dina 

kunder besöker hemsidan! I dag handlar 

kunder på dygnets alla timmar, så för att veta 

vilka öppettider just din kundserviceavdelning 

ska ha, bör du ha koll på när du har som mest 

trafik. Utöver det kan du exempelvis se när 

kunderna lägger sina ordrar och när ärenden 

kommer in via de kanaler som finns 

tillgängliga dygnet runt. Sticker du då ut bland 

konkurrenterna och kan hjälpa dina kunder 

när de faktiskt behöver dig, kan du få ett 

försprång och goda möjligheter att skapa de 

kundrelationer som över tid bidrar till 

lojalitetsarbetet. Genom att vara tillgänglig i 

din chatt och trygga kunden i att hen kan få 

hjälp, ökar dessutom antalet konverteringar 

och snittordervärdet (AOV), oavsett om 

kunden använt chatten eller bara sett att den 

finns. Tänk tillgänglighet och att ha kunden i 

fokus – var där när kunden är där.
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Tillgängligheten är 
A och O 💬

07. 08.

👉

💡
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Du kan inte vinna 
varje del av 
kundresan 🏁
Känns det svårt att veta vad du ska fokusera på 

när du vill erbjuda kick-ass kundservice, öka 

lönsamheten på ett hållbart sätt och välja ut ett 

gäng KPI:er att ta actions på, på samma gång? Vi 

förstår dig! Så, i stället för att satsa på allt är det 

bättre att välja ut några områden och göra dem 

riktigt bra! Kanske är du bäst på tillgängligheten, 

har ett grymt bonussystem för dina 

kundservicemedarbetare eller låter kunderna 

komma ihåg dig för dina inspirerande 

kvällskurser? Härligt! Och om du inte vet vad du 

ska sätta igång med, så kan du komma ihåg att 

just börja är ett bra första steg. Och att små 

saker ofta gör skillnad.

Oavsett var kunden handlar – i butik eller på 

nätet – vill kunden ha en sömlös köpupplevelse. 

Kunden vill veta vilka färger och storlekar som 

finns i lager, erbjudas smidiga 

betalningsalternativ och enkelt kunna vända sig 

till någon vid funderingar. E-handeln är oftast 

den största “butiken”, men den högsta 

konverteringsgraden hittar vi ändå i den fysiska 

butiken. Här kan de digitala och de fysiska 

butikerna lära av varann. Analysera vad du gör 

bra i e-handeln respektive den fysiska butiken, 

slå ihop dessa och se till att det blir en bra och 

sömlös omnikanalupplevelse. Framtidens e-

handel och kundupplevelse är nämligen redan 

här – du måste bara ge den tid och våga göra!
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Ge kunden en sömlös 
köpupplevelse

09.

10.

👉

🛍
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Ta hjälp av experter 🙌
Om allt känns överväldigande, kan det vara skönt att 

veta att det finns experter där ute som jobbar med just 

e-handel, digitalt bemötande och affärsutveckling, 

med fokus på tillväxt och konvertering. Ta in extern 

hjälp för arbetet med att sätta upp analysverktygen 

och dashboards för att på daglig eller veckobasis 

kunna förstå affären genom att titta på KPI:erna.  

Låt experterna hjälpa dig – de finns där för dig!
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11.

👉
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KPI:er – vad ska du 
mäta?

Vad kostar det för dig som e-handlare att köpa in en kund? Vad kostar det att 
köpa kunden igen?

Customer Acquisition Cost – Kundanskaffningskostnad

För att lyckas nå lönsam tillväxt, bör du arbeta datadrivet genom att 
välja ut några primära KPI:er att fokusera och ta actions på. Nedan 
listar vi några av de KPI:er du kan mäta!

Hur duktig är du på att verkligen utnyttja kunderna som besöker din hemsida 
och tar du hand om dina kunder?

Conversion Rate Optimization – Konverteringsgrad

Hur mycket handlar dina kunder för i snitt? Ju högre AOV, desto bättre!

Average Order Value – Genomsnittligt ordervärde

Hur ofta kommer dina kunder tillbaka?

Återköpsfrekvens

👉

📈
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Djupdyker du ännu mer nischat och kollar på exempelvis produktnivå, kan du 
hitta kundbeteenden, få insikt om vilka produkter du alltid ska ha på lager och 
vilka produkter du ska ha med i en kampanj.

Tips!

Med hjälp av GM 1, 2 och 3 tar du reda på hur det totalt sett går för din e-handel.

Gross Margin 1, 2 och 3 – Bruttomarginal

Konfigurera Google Analytics 4 så snart som möjligt, för att kunna ha statistik 
för ett år bakåt. Den befintliga versionen Google Universal Analytics stängs ner 
1 juli 2023!

Psst!

GM 1 – Intäkterna minus vad produkten kostar att köpa in 

GM 2 – GM 1 minus lager-, logistik- och personalkostnader 

GM 3 – GM 2 minus marknadsföringskostnader

👉
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Vad är din kunds värde över tid? Hur många gånger och hur mycket varje gång 
handlar kunden för? Har du koll på det, kan du också förstå hur mycker pengar 
kan du spendera på att få in kunden till din e-handel.

Customer Lifetime Value – Kundens livstidsvärde



Nu gäller det att börja börja och våga testa – kunderna kommer ge respons. 

Men om det ändå känns svårnavigerat i den digitala rusningstrafiken så finns 

vi här för dig. Boka en kostnadsfri demo så berättar vi mer om hur du kan nå 

nya servicehöjder!

Stort lycka till!🤩


