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God kundeservice skaber tætte relationer, og giver større værdi 

for eksisterende kunder. Det er grunden til, at professionelle 

servicevirksomheder investerer kraftigt i denne meget vigtige 

del af deres forretning. 

I dag har kunden dog større forventninger end nogensinde før. 

Teknologi har givet kunderne fl ere muligheder, og de forventer 

produkter og tjenester leveret på den måde, det tidspunkt og 

det sted, de ønsker. 

Hvordan opfylder din virksomhed kundens behov og 

forventninger, for dermed at skabe den bedste relation? 

Denne e-bog analyserer vigtigheden af god kundeservice i 

relation til virksomheder, der anvender biler og varevogne til 

levering af ydelser og serviceopgaver i kundekredsen. Dette 

lige fra tekniske serviceopgaver, vedligeholdelsestjenester og til 

fi nansielle tjenesteudbydere der har en bilpark.

Den kaster et blik på den moderne kundes præferencer og de 

skridt, du kan tage for at optimere relationen til kunden. Den 

analyserer, hvordan du skal reagere, når kommunikationen med 

kunden tager en forkert drejning. Og den afslører den rolle, som 

telematik og fl ådestyring spiller i forbindelse med at hjælpe jer 

med at gøre det hele. 

Det er din praktiske håndbog til at fremme vedvarende 

forretninger og vinde kundens loyalitet i det lange løb.

Introduktion
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Hvis du er en professionel tjenesteudbyder, så er 

det sandsynligt, at du kender værdien af kundens 

oplevelser. 

I en ny undersøgelse blev 76 % af branchen citeret 

for, at "forbedring af kundeservicen" er det vigtigste 

strategiske initiativ for deres virksomhed. Når de 

blev spurgt, hvor de så de største muligheder for 

øgede indtægter, så omfattede 3 ud af 4 svar kunden: 

mersalg, en forøgelse af eksisterende kontrakters 

værdi og initiativer i forhold til kundens oplevelser.1

Sidste år nåede vores egen undersøgelse blandt 

mindre og mellemstore virksomheder med fl åder af 

biler eller varevogne frem til lignende resultater: 60 

% sagde, at "kvaliteten af kundeservicen" var den 

vigtigste faktor for at give deres virksomhed vækst.2

Og kunderne er enige. 80 % siger, at oplevelsen, de får 

fra en virksomhed, er lige så vigtig som produktet eller 

tjenesten. Samtidig siger 68 %, at de gerne betaler 

mere for samme produkt eller tjeneste med en bedre 

kundeservice.3

Så kunderne vil gerne have en bedre service, og 

professionelle servicevirksomheder vil gerne give dem 

det. 

Men det betyder ikke, at det er nemt.

Kundens 
forventninger 2020
Hvordan servicerer du bedst den udfordrende kunde?
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KUNDENS 
FORVENTNINGER

OG AUTORITET

KUNDENS 
TÅLMODIGHED
OG LOYALITET

En mere 
udfordrende 
kunde
De hurtige og omfattende teknologiske innovationer 

der er sket indenfor de sidste 20 år, har betydet, at 

kunderne nu har endnu bedre handlemuligheder. 

Ting som apps til samkørsel, gratis platforme 

til deling af indhold og levering samme dag har 

hævet forventningerne til hvordan, hvornår og hvor 

produkterne og tjenesterne bliver leveret. 

De har også hævet kundens standarder i forhold til 

måden virksomheder kommunikerer.

I en verden med onlinechat døgnet rundt kan alt andet 

end et øjeblikkeligt svar på et spørgsmål sende kunden 

i ekspresfart over til konkurrenten. Og i en verden 

med sociale medier og anmeldelser på nettet kan 

et utilstrækkeligt svar, en uhøfl ig interaktion eller en 

sjusket service nemt skade en virksomheds omdømme. 

Konklusion: Kundens forventninger og autoritet er høj, 

mens kundens tålmodighed og loyalitet er lav.
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Virksomhederne 
er utilstrækkelige
Blot 8 % af kunderne siger, at den gennemsnitlige 

virksomhed giver dem en "fantastisk kundeservice", 

mens 66 % siger, at det er sværere for virksomheder at 

imponere dem, end det var før.3 Og det påvirker, hvem 

de køber af. 

For at understrege hvor vigtige disse tendenser er, 

kan du prøve at overveje, at 55 % af kunderne nu 

hovedsageligt sætter deres lid til anmeldelser på 

nettet, når de vælger et produkt eller en tjeneste. 

Og 36 % sætter deres lid til familie og venner 

sammenlignet med blot 8 %, der sætter deres lid til 

reklamer.5

DET NEGATIVE

59 % 
har skiftet virksomhed 
på grund af dårlig 
kundeservice

62 % 
har delt en dårlig 
kundeoplevelse med en 
anden person

DET POSITIVE

80 % 
vil anbefale en virksomhed, 
som de føler tilbød en 
service af høj kvalitet4

40 % 
vil lave opslag om en god 
service på sociale medier
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Så hvilken oplevelse vil 
din kunde gerne have?

MENNESKER FØRST

En af de mest interessante e� ekter af 

massedigitaliseringen er, at den har forhøjet værdien af 

menneskelige relationer. 84 % af kunderne siger nu, at 

det er vigtigt, at virksomheden behandler dem som et 

menneske frem for et tal hvis de skal blive kunde.3

De fl este kunder mener også de virksomheder de 

handler med skal kunne huske dem og deres særlige 

behov.

GOD KOMMUNIKATION

Kunderne er nu vænnet sig til at kommunikere med 

venner, familie og virksomheder via en bred vifte af 

kanaler. Når de kommunikerer med en virksomhed, 

forventer de den samme grad af klarhed, hurtighed og 

nøjagtighed, uanset hvor interaktionen fi nder sted. 

Dog siger 76 % af kunderne, at de har fået 

modstridende svar fra forskellige kanaler hos den 

samme virksomhed, mens de prøvede at løse 

det samme problem. Samtidig sagde 22 %, at 

kommunikation med en virksomhed er gnidningsfri fra 

en kanal til en anden.3

Kunderne forventer også hurtigt svar. Her citeres de 

fl este kunder for at sige, at det er afgørende med 

et hurtigt svar, det afgør hvilken virksomhed der får 

ordren. For eksempel mener et fl ertal af personer, at 

6 timer er den maksimalt acceptable ventetid for at få 

svar, når de e-mailer til en virksomhed. 

Det fører til et godt spørgsmål: Hvad er den 

gennemsnitlige tid, som det tager for din virksomhed 

at svare på kundens henvendelse via jeres 

kommunikationskanaler (f.eks. e-mail, formularer, 

telefonopkald, sociale medier, livechat osv.)?
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HASTIGHED

Dagens kunde værdsætter tiden højt. I en Zendesk-

undersøgelse6 blev kunderne spurgt om, hvad der 

gjorde en nylig interaktion positiv og svarede følgende: 

•  Problemet blev løst hurtigt: 69 %

•  Personen, der hjalp mig, var rar: 65 %

•  Problemet blev løst i én interaktion, og jeg blev ikke 

viderestillet til fl ere forskellige personer: 63 %

ENKELTHED

62 % af kunderne siger, at de ville betale mere for 

et produkt eller en tjeneste, der blev leveret med en 

"enkel" oplevelse. I samme undersøgelse sagde 61 % af 

de adspurgte, at de ville anbefale et mærke, der tilbød 

en enkelt løsning. 

Stil dig selv et andet vigtigt spørgsmål: Hvordan er det 

at kommunikere med din virksomhed?

TILLID

Det er sandt, at det er svært at skabe kundeloyalitet 

hos den moderne forbruger. Men når de virkelig stoler 

på en virksomhed, så forbliver nutidens kunder hos 

dem på den lange bane. 

Hvordan etablerer man vedvarende tillid? En måde at 

gøre det på er at være opmærksom på hele kundens 

oplevelsesforløb. 

Kundeservice er kun et aspekt af det. Kundeoplevelsen 

er i sin helhed sammensat af fl ere forskellige 

kontaktpunkter og interaktioner. De har hver især en 

chance for enten af øge eller mindske den grad af tillid, 

som kunden viser din virksomhed. 

Flertallet af beslutningstagere hos professionelle 

servicevirksomheder siger:

•  At de i 1/3 af tilfældene ikke formår at nå frem til 

deres destination til tiden for det første forventede 

tidspunkt, som kunden blev informeret om 

•  At de ikke ved, om deres medarbejdere agerer sikkert 

på vejene

Her er to interaktionspunkter med kunder og 

potentielle kunder, hvor fl ertallet af professionelle 

servicevirksomheder regelmæssigt gør skade på 

tilliden, fordi de ikke formår at ankomme til det aftalte 

tidspunkt, og fordi de ikke agerer sikkert på vejene i 

det o� entlige rum.
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Optimering af 
kundeoplevelsen
Opbyg stærkere kunderelationer, hvis du vil 
være bedre en konkurrenterne
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Hvordan imødekommer 
du dine kunder?

1 2

Lad os visualisere en kundes typiske rejse for at forstå 

de forskellige aspekter af oplevelsen, som kunden har i 

forbindelse med mødet med din virksomhed. 

Selv om den varierer fra virksomhed til virksomhed, 

så kan en typisk rejse hos en professionel 

servicevirksomhed inddeles i fi re trin. 

OVERVEJELSE VURDERING
OG BESLUTNINGKunden har et problem eller et krav, I 

kan løse. Personen kontakter forskellige 

virksomheder i jeres branche i 

nærområdet for at fi nde oplysninger.

Kunden modtager svar fra forskellige 

virksomheder. Kunden vurderer dem 

og beslutter, hvilken virksomhed de vil 

anvende til denne tjeneste

SPØRG DIG SELV 

•  Hvor nemt er det at fi nde vores 

virksomhed på nettet? 

•  Hvor nemt er det at kontakte vores 

virksomhed? 

•  Er det muligt at kommunikere med os 

via kundens foretrukne kanal? 

•  Hvordan overvåger vi de anmodninger, 

vi får, så det sikres, at vi svarer så hurtigt 

som muligt?

SPØRG DIG SELV 

•  Hvor hurtigt svarer vi på henvendelser 

via alle kanaler? 

•  Hvordan gør vi vores svar personlige 

ved at bruge kundens navn og andre 

oplysninger fra vedkommendes 

henvendelse? 

•  Hvor hurtigt kan vi planlægge en aftale, 

og hvor hurtigt kan vi løse denne 

kundes problem? 

•  Hvordan sikrer vi, at kunden føler sig 

værdsat i denne fase og ikke som et 

nummer i køen?



11

3 4

SERVICE EFTER SERVICE
En af jeres medarbejdere besøger 

kundens hjem eller arbejdsplads for at 

levere produktet eller afslutte tjenesten 

i overensstemmelse med det, der blev 

anmodet om.

Jobbet er blevet udført.

SPØRG DIG SELV 

•  Er det forventede ankomsttidspunkt, 

som vi gav kunden, som regel korrekt? 

Hvordan sikrer vi, at vi overholder det? 

•  Hvordan holder vi kontakten med 

kunden fra det tidspunkt, hvor aftalen 

indgås til det tidspunkt, hvor vi 

ankommer til vedkommendes dør? 

•  Hvordan oplever kunden at blive 

behandlet af vores medarbejder 

igennem hele forløbet? 

•  Bliver problemet som regel løst efter et 

besøg? Hvis ikke, forventer kunden det? 

•  Hvis der er en uventet forstyrrelse 

– det forventede ankomsttidspunkt 

overholdes ikke, aftalen afl yses, der 

kræves endnu et besøg – hvordan 

kommunikeres det så til kunden? Får 

vedkommende den information i tide? 

Er grunden til forstyrrelsen klar og 

tydelig?

SPØRG DIG SELV 

•  Hvilke skridt tager vi for at fremme, at 

kunden vender tilbage? 

•  Sørger vi for at bevare kundens 

engagement i vores virksomhed, efter 

servicen er udført? Hvordan gør vi det? 

•  Følger vi proaktivt op for at fi nde ud 

af kundens positive eller negative 

oplevelse af vores service? 

•  Hvis kunden kontakter os igen, vil 

personen så føle, at vi husker ham eller 

hende, og at virksomheden stadig 

sætter pris på vedkommende? Hvordan 

sikrer vi det?
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Tage skridt til 
forbedring
Når din virksomhed har en forståelse af en typisk 

kunderejse, kan du begynde at forbedre oplevelsen. 

Det er her du kan overveje om fl ådestyring kunne være 

af afgørende betydning. 

En fl ådestyringsløsning med WEBFLEET giver dig 

adgang til alle dine køretøjers og chau� ørers data. 

Det giver dig de oplysninger, der er nødvendige for at 

forbedre planlægningen, svare hurtigere, kommunikere 

tydeligere og forbedre dit teams adfærd. Alt sammen 

vigtigt for at stille dine kunder tilfredse. 

Her er nogle af de vigtigste skridt. 

PLANLÆG MED STOR PRÆCISION

Afl ysninger, for sene ankomster og aftaler, der ikke 

overholdes, er alt sammen ødelæggende for kundens 

tillid. Et realistisk tidsskema, der passer nøjagtigt, 

hjælper med at opfylde kundens forventninger. Det 

øger sandsynligheden for, at kunden handler hos dig 

igen, og at serviceaftaler fornys.

Hvordan kan fl ådestyring hjælpe? 

En løsning til fl ådestyring hjælper dig med at 

identifi cere den chau� ør, der er bedste egnet 

til opgaven, ud fra trafi kinformationer i realtid, 

køretøjsstatus og ordrestatus. Den kan så automatisk 

optimere rækkefølgen af opgaver i tidsplanen, hvilket 

mindsker risikoen for forstyrrelser og afl ysninger.

https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
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PRIORITER GOD OPFØRSEL HØJT

Uanset hvad dine folk i marken har som hovedopgave, 

så er de en afgørende del i forbindelse med 

opretholdelse af et positivt billede af din virksomhed, 

både i eksisterende- og potentielle kunders 

bevidsthed. Ude i det o� entlige rum repræsenterer 

dine folk din virksomhed, og god opførsel skal derfor 

fremmes sammen med produktivitet.

Hvordan kan fl ådestyring hjælpe? 

En løsning til fl ådestyring giver dig adgang til alle 

de vigtigste data, der er relateret til, hvordan dine 

chau� ører opfører sig på vejene. Det omfatter også 

potentielt farlige hændelser som for høj hastighed og 

hårde opbremsninger. Det hjælper dig med at skride 

til handling for at bekæmpe farlig adfærd og beskytte 

det billede, som o� entligheden har af din virksomhed.

REAGER HURTIGT

En hurtig service er ikke bare foretrukket, men 

forventet af nutidens kunder. Hvis man venter længere 

end seks timer på at svare på en henvendelse pr. mail, 

så er der en chance for, at jeres konkurrent allerede 

har kapret den potentielle kunde. Det samme princip 

gør sig gældende for, hvor hurtigt din virksomhed kan 

planlægge en aftale og levere en service.

Hvordan kan fl ådestyring hjælpe? 

En fl ådestyringsløsning giver dig fuldstændig 

overskuelighed over, hvor dine chau� ører befi nder 

sig på et hvilket som helst tidspunkt. Den viser også 

opdaterede, præcise trafi kinformationer, så man kan 

se, hvor der kan forekomme potentielle forsinkelser. 

Når der kommer en akut anmodning om service fra 

en kunde, så kan du hurtigt se, hvem i dit team, der 

bedst er i stand til at tage sig af det, og få den eller de 

personer til stedet så hurtigt som muligt.

Dit team repræsenterer din virksomhed, og 
god opførsel skal derfor fremmes sammen 
med produktivitet

https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/features/optidrive360/
https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/features/optidrive360/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/pro-navigation-and-traffic/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/pro-navigation-and-traffic/
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KOMMUNIKER KLART OG TYDELIGT

Dine kunder forventer at blive holdt opdaterede. 

Selv om det selvfølgelig er beklageligt ikke at kunne 

overholde et forventet ankomsttidspunkt, så er det 

meget værre ikke at orientere kunden om forsinkelsen. 

Så snart der sker afvigelser i forhold til tidsplanen er 

det af største vigtighed, at du orientere dine kunder.

Hvordan kan fl ådestyring hjælpe? 

En fl ådestyringsløsning hjælper med at forbedre 

kommunikationen til medarbejderne i felten. De 

kan sende meddelelser og notifi kationer tilbage til 

kontoret, så snart der er en forstyrrelse, så du kan 

informere kunden hurtigst muligt.  Med en klar oversigt 

over dine folks positioner på vejene kan du nemt give 

kunden et svar, hvis de ønsker at vide, hvor chau� øren 

befi nder sig.

Selv om det 
selvfølgelig er 
beklageligt ikke at 
kunne overholde 
et forventet 
ankomsttidspunkt, 
så er det meget 
værre ikke at 
orientere kunden 
om forsinkelsen. 

https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
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10 gode råd til 
håndtering af 
kunder der har et 
stort behov
Sådan kan du og dit team stoppe en dårlig 
kundeoplevelse i at skade jeres virksomhed
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1

LYT
Selv om din første reaktion kan være 

med det samme at forsvare dig selv, 

så læn dig i stedet for tilbage, og lyt. 

Hvis du ikke forstår en del af kundens 

forklaring, skal du spørge ham eller 

hende. Vedkommende vil sætte pris på 

at få en chance for at tale. Og det vil ofte 

hjælpe personen med at falde til ro, hvis 

han eller hun bare får lov til at beskrive sin 

utilfredshed.

TIP 

Hold det på et personligt plan. 

Formuler altid dit spørgsmål i 

første person: "Jeg forstår... Lad 

mig prøve at ordne det... Jeg 

tror, jeg kan hjælpe dig."

I en verden hvor folk vælger virksomheder baseret på 

personlige anbefalinger og anmeldelser på nettet frem 

for reklamer, er det selvfølgelig vigtigt at give kunden 

en god oplevelse. Faktisk kan en glad kunde være en 

af de mest e� ektive midler til reklame for en lille eller 

mellemstor virksomhed. Og det vil ikke koste jer en 

krone! 

Men hvad gør man, når tingene ikke går som 

forventet? 

Negative eller besværlige kunderelationer er 

ind imellem uungåelige for alle professionelle 

servicevirksomheder. Men hvis du eller dine 

medarbejdere i felten ikke formår at håndtere dem 

på en god måde, kan det skade din virksomheds 

omdømme. 

Her er 10 gode råd til at håndtere en kunde, der har en 

klage, en svær anmodning eller giver negativ feedback.
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32

GENTAG, HVAD 
DU ER BLEVET 
FORTALT

SPØRG PERSONEN, 
HVAD HAN ELLER 
HUN GERNE VIL 
HAVE, AT DER SKER Når du forstår kundens problem fuldt ud, 

så gentag det for personen for på den 

måde at opsummere, hvorfor det var en 

negativ oplevelse for vedkommende set 

fra deres synsvinkel. Det kan hjælpe med 

at tydeliggøre, at de er blevet hørt.

Det betyder ikke, at du kommer til at gøre 

alt, hvad de beder om, og du bør ikke lade 

som om, du vil. Det vil dog i det mindste 

give vedkommende en chance for at føle 

sig hørt og give dig en fuld forståelse for, 

hvad han eller hun forventer.

DU KAN FOR 
EKSEMPEL SIGE 

"OK, jeg forstår. Vi ankom sent 

til din arbejdsplads, og du blev 

derfor nødt til at afl yse en 

anden aftale for at vente på os. 

Jeg kan godt forstå, hvorfor det 

kan være frustrerende."

DU KAN FOR 
EKSEMPEL SIGE 

"Hvad mener du, vil være den 

rigtige måde at løse sagen på?"

Når man spørger 
kunderne, hvad de 
gerne vil have, der 
sker, så giver det 
dem en chance for 
at føle sig hørt og 
giver dig en fuld 
forståelse for, hvad 
de forventer
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54

UNDSKYLD OG 
GÅ VIDERE TIL 
LØSNINGEN

HVIS KUNDEN 
BLIVER GROV, SKAL 
DU VÆRE KLAR 
TIL AT TRÆKKE 
STIKKET

Hvis din virksomhed har ageret 

uhensigtsmæssigt, skal du selvfølgelig 

undskylde. Dog er undskyldningen nok 

ikke det, kunden er ude efter. Gå videre til 

den vigtige del: Løsningen. 

Kunder, der er fornærmende eller truende, 

vil sandsynligvis ikke være i stand til 

at diskutere et problem rationelt. Og 

du og dit team bør ikke være tvunget 

til at stå model til det. Hvis du føler, at 

kunden er gået over stregen og er blevet 

virkeligt grov, skal du forholde dig roligt 

og fortælle, at du kommer til at afslutte 

samtalen, hvis vedkommende fortsætter 

på den måde.

DU KAN FOR 
EKSEMPEL SIGE 

"For det første er jeg meget ked 

af, at du ikke fi k den service, 

du forventede. Nu skal du høre, 

hvad jeg tænker, vi kan gøre."

DU KAN FOR 
EKSEMPEL SIGE 

"Jeg prøver at gøre alt, hvad 

jeg kan for at hjælpe dig 

<FORNAVN>, men det er jeg 

ikke i stand til, hvis du fortsætter 

med at tale på den måde." Undskyldningen 
er nok ikke det, 
kunden er ude 
efter. Gå videre 
til den vigtige 
del: Løsningen.
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76

SKYLD IKKE 
SKYLDEN PÅ ANDRE

GIV EN TYDELIG 
FORKLARING

Det er forståeligt at have trang til at 

skylde skylden på nogen, der ikke er 

med i opkaldet eller i lokalet. Det kan 

endda være rigtigt. Men fra kundens 

synsvinkel, hjælper det ikke på sagen. 

Faktisk får det dem til at føle, at du taler 

udenom i stedet for at give løsninger, 

og at jeres virksomhed ikke har styr på 

arbejdsprocesserne. 

Hvis det er nødvendigt at forklare, hvorfor 

noget, som ikke burde ske, er sket, skal du 

være ærlig og direkte. Undgå et teknisk 

sprog, der vil få kunden til at tro, at du er 

ude på at forvirre ham eller hende. 

TIP 

Svaret på "Vi havde ikke 

den nødvendige del til 

din reparation, fordi vores 

leverandør ikke leverede, hvad 

de skulle" er typisk "Jeg er ikke 

kunde hos jeres leverandør, men 

hos jer."

TIP

Forklar situationen på samme 

måde, som du ville forklare den 

til en ven.

Undgå et 
teknisk sprog, 
der vil få 
kunden til at 
tro, at du er ude 
på at forvirre 
ham eller hende
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VÆR HJÆLPSOM, 
HVIS DU BLIVER 
NØDT TIL AT SIGE 
NEJ

FORKLAR DE 
NÆSTE TRIN

Det kan godt være, at du ganske enkelt 

ikke kan gøre det, du bliver bedt om. 

Måske beder vedkommende om noget, 

som ligger uden for virksomhedens 

serviceydelser eller ekspertise. Hvis det er 

tilfældet, kan du så anbefale kunden en 

anden fremgangsmåde for at få det, han/

hun ønsker? Vær hjælpsom, selv hvis I 

ikke kommer til at tjene nogen penge lige 

nu. Når kunden gerne vil have det, du kan 

tilbyde, så kommer vedkommende til at 

huske, at du hjalp ham eller hende.

Hvis du kan give løsningen på stedet, så 

er det rigtig godt. Vær klar og tydelig 

omkring, hvad der så sker, og hvordan du 

kommer til at løse problemet. Hvis du har 

brug for mere tid, skal du berolige kunden 

med, at du vender tilbage til ham eller 

hende. Her skal du specifi cere tidspunktet, 

datoen og kommunikationsmidlet, du 

vil anvende. Forklar også, hvorfor du 

behøver mere tid, og hvilket resultat du 

håber på at opnå.

DU KAN FOR 
EKSEMPEL SIGE 

"Det, du beder om, er ikke 

en service, vi tilbyder. Jeg 

kender dog en rigtig god 

specialist inden for området, 

og du kan godt få deres 

kontaktoplysninger, hvis du vil."

DU KAN FOR 
EKSEMPEL SIGE 

"Jeg vil spørge min chef, om vi 

kan refundere det fulde beløb. 

Han har opgaver et andet sted 

her til morgen, men er tilbage på 

sit kontor i eftermiddag. Jeg vil 

tale med ham og ringe tilbage 

til dig med en opdatering inden 

kl. 17.00."
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BLIV BEDRE
Negativ feedback kan være en af de mest 

e� ektive måder til at udvikle og forbedre 

din virksomhed. Forståelse for hvorfor en 

kunde var utilfreds eller følte sig svigtet 

af servicen, sætter nemlig fokus på de 

dele af virksomhedens kunderejse, som 

kan blive forbedret, og hvordan du og 

dine medarbejdere kan forbedre kundens 

oplevelse og service.

TIP

Hvad enten en aftale endte godt 

eller dårligt, så er et hurtigt 

opkald, en besked eller en 

e-mail efter interaktionen for 

at få feedback værdifuld på to 

niveauer. For det første giver det 

kunden tiltro til, at I værdsætter 

deres mening og altid arbejder 

på at forbedre jeres service. For 

det andet giver det jer indsigt i 

det, I har brug for at udvikle.

Negativ 
feedback kan 
være en af de 
mest e� ektive 
måder til at 
udvikle og 
forbedre jeres 
virksomhed
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